
Hlasování

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:21:15                          
                  00. Schválení programu schůze RmP                   
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:23:54                          
01. Zpráva KV ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
RmP
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:28:34                          
                      02. Ocenění města Pardubic                      
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh  č 1 bod VII
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:29:06                          
                      02. Ocenění města Pardubic                      
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
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Hlasování
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení 
Návrh č. 001 - bez odst. VII
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 5 - NESCHVÁLENO                     
                          18.2.2019 10:29:34                          
                      02. Ocenění města Pardubic                      
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS        18  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        21  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP        39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 9 (82%)  Zdrželo se: 2 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:29:56                          
                      02. Ocenění města Pardubic                      
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
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Hlasování
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
Návrh č. 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:38:59                          
               06. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 033
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 8 - NESCHVÁLENO                     
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Hlasování
                          18.2.2019 10:39:25                          
               06. Zpráva komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Kvaš Petr                                ODS        18  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        21  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP        39  Proti          
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 034 - 51, 53 -071
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:50:11                          
32. Vyjádření města Pardubice k žádosti o výjimku společnosti Sev.en EC, a.s.
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 003 - nový
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Hlasování
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:50:48                          
32. Vyjádření města Pardubice k žádosti o výjimku společnosti Sev.en EC, a.s.
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP        39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 7 (64%)  Proti: 3 (27%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001 - se změnou
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:52:09                          
03. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti - registrované služby
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________
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Hlasování

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (18%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:52:56                          
04. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v 
sociální a zdravotní oblasti - neregistrované služby
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
Návrh č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                    HLASOVÁNÍ č. 13 - NESCHVÁLENO                     
                          18.2.2019 10:53:12                          
04. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v 
sociální a zdravotní oblasti - neregistrované služby
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Kvaš Petr                                ODS        18  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Proti          
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Hlasování
  Mazuch Jan                               ODS        21  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP        39  Proti          
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
Návrh č. 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:53:49                          
 05. Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na rok 2019  
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 10:59:32                          
      08. Převod pozemků z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany       
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Hlasování
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:00:28                          
                   09. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Hlasování

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:05:45                          
10. Odkoupení budovy č.p. 2021 stojící na st.p.č. 7067 v k.ú. Pardubice
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 6 (55%)  Proti: 2 (18%)  Zdrželo se: 3 (27%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:07:37                          
      07. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty       
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 008
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                    HLASOVÁNÍ č. 19 - NESCHVÁLENO                     
                          18.2.2019 11:07:56                          
      07. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty       
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Kvaš Petr                                ODS        18  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        21  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP        39  Proti          
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 009, 010
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:09:23                          
11. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
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Hlasování
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 008
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:10:26                          
12. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:11:40                          
14. Změna Statutu a jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města 
Pardubic
______________________________________________________________________
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Hlasování
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:12:53                          
15. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Hlasování
                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:13:34                          
16. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OIT
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:14:48                          
17. Uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě č. 2495928 se společností T-Mobile 
Czech Republic a.s. na Zaměstnanecké účastnické smlouvy
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:16:02                          
             19. Záležitosti odměňování členů komisí RmP              
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:17:06                          
                     20. Záležitosti komisí rady                      
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
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Hlasování
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002, 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:18:12                          
21. Vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice na Pernštýnském náměstí
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001 se změnou
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:18:41                          
                    22. Užití znaku města Pardubic                    
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
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Hlasování
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:19:20                          
 23. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení   
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
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Hlasování
                          18.2.2019 11:20:09                          
25. DUKLA SPORTOVNÍ II. - Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při 
přípravě, výstavbě a provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích - 
Česká basketbalová federace, z. s.
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:24:41                          
26. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
– ORS 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 006
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:25:26                          
  28. Žádosti i prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP   
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:26:08                          
                    29. Petice – most přes Bylanku                    
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
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Hlasování
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:27:06                          
     30. Problematika mobilního kluziště na dostihovém závodišti      
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:28:06                          
 31. Prodej pozemku včetně objektu k bydlení č.p. 1380 v ul. Staňkova 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
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Hlasování
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:29:42                          
                   33. Zrušení usnesení R/4865/2013                   
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:33:25                          
         34. Petice – kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích         
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Hlasování
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:34:50                          
                35. Investiční záměr Památník Zámeček                 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Nehlasoval     
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Hlasování

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:35:32                          
36. Investiční záměr realizace rekonstrukce odborných učeben na základních 
školách - II. etapa 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 41 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:43:45                          
37. Investiční záměr Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Zdržel se      
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:46:50                          
38. Deklarace o spolupráci na společném záměru - spolupráci v oblasti finanční 
podpory a koordinace postupu prosazování společných zájmů záchrany a obnovy 
Larischovy vily v Pardubicích
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                    HLASOVÁNÍ č. 43 - NESCHVÁLENO                     
                          18.2.2019 11:48:46                          
39. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem
- CINEMA TIME, s.r.o.
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Kvaš Petr                                ODS        18  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        21  Proti          
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Hlasování
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Proti          
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Proti          
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:49:07                          
39. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem
- CINEMA TIME, s.r.o.
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:49:52                          
51. ZŠ Erno Košťála 870 - úprava prostoru pro potřeby nové ZŠ - investiční záměr
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Hlasování
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:56:22                          
40. II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 -  088
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Hlasování

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:57:01                          
   41. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 11:58:33                          
42. Schválení obsazení orgánů a.s. z řad zaměstnanců (SmP a.s., SmP-Odpady a.s.,
DPmP a.s.) + ostatní obsazení
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001, 003 - 007
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 49 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:35:23                          
24. Schválení dodatků smluv s vazbou na HC DYNAMO PARDUBICE a.s. (dodatky 
zápůjček, dodatek č. 2 AKC.SML.) 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 003 dodatek, upravený J. Mazuchem a J. Rychteckým
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:36:03                          
24. Schválení dodatků smluv s vazbou na HC DYNAMO PARDUBICE a.s. (dodatky 
zápůjček, dodatek č. 2 AKC.SML.) 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
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Hlasování
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:36:58                          
            43. Akční plán pro oblast kultury na rok 2019             
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:37:34                          
              44. Akční plán pro oblast cestovního ruchu              
______________________________________________________________________
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Hlasování
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 53 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:38:13                          
45. Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek 
příspěvkových organizací města
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 005
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Hlasování
                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 54 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:38:57                          
46. Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek 
příspěvkových organizací ve zdravotnictví
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 55 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:39:32                          
    47. Stanovisko obce ke změnám kapacit školy jiného zřizovatele    
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 56 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:40:12                          
   48. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - DEEP VISION s.r.o.    
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 57 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:40:41                          
                       49. Výjimka z počtu žáků                       
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
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Hlasování
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 58 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:41:20                          
                       50. Souhlas zřizovatele                        
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 59 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:42:07                          
52. Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 
Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
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Hlasování
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 60 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:51:59                          
                 53. Investiční priority ve školství                  
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  oba návrhy (nově přečíslované 001, 002)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 61 - SCHVÁLENO                      

Stránka 34



Hlasování
                          18.2.2019 12:54:12                          
                54. Startovací bydlení pro mladé 2019                 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 62 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:54:41                          
55. Odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města 
Pardubic
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
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Hlasování
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 63 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:55:19                          
            56. Ocenění nejlepších sociálních pracovníků              
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 64 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 12:59:48                          
                             57. Diskuse                              
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________
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Hlasování

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

Hlasování o usnesení
  NK + ověřovatelé ZmP 21.02.2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  9. řádná schůze RmP dne 18.02.2019                  
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 65 - SCHVÁLENO                      
                          18.2.2019 13:01:31                          
                             57. Diskuse                              
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  Nový návrh - J. Rejda - LOM Praha
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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ŽADATELÉ:

Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel Popis projektu

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2019

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu 

Požadované 
prostředky 

na 
pardubické 

klienty

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 
celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 
de 
minimis 
ANO/NE

Navrhované 
prostředky 

2019

1 26594625

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, 

o.p.s.

Půjčovna 
rehabilitačních a 
kompenzačních 

pomůcek - poradna

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 
osobám se zdravotním postižením 300/280 451 418 117 774 26,09 ano 65 800

2 26679485 Koalice nevládek 
Pardubicka, z.s.

Dobrovolnické centrum 
Koalice nevládek 

Pardubicka

Je zaměřena na činnost spočívající ve vysílání vlastních 
akreditovaných dobrovolníků do nezisk.org., v nichž 

budou vykonávat dobrovol.činnost ve prospěch jejich 
klientů

100/90 746 000 429 000 57,51 ne 239 600

3 67441441 Most pro o.p.s. Integrační kurzy pro 
cizince

Integrace cizince v podmínkách ČR - znalost českého 
jazyka, ekonomická a sociální soběstačnost cizince, 

orientace ve společnosti
120/110 276 410 114 600 41,46 ano 64 000

4 67441441 Most pro o.p.s. Multiklub pod Mostem

Pomoc dětem cizinců integrovat se do české školy, 
volnočasové aktivity zaměřené na integraci. Cílovou 

skupinou jsou děti cizinci bez ohledu na zemi původu a 
legálnost pobytu ve věku 5 - 16 let

130/100 2 427 537 181 200 7,46 ne 101 200

5 46492160 Oblastní charita 
Pardubice

Potravinová a 
materiální pomoc

Bezplatná potravinová a materiálová pomoc osobám 
nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci. Podmínkou 
je, aby osoba zároveň řešila svoji situaci ve spolupráci se 

sociální službou nebo institucí veřejné správy.

1680/1150 225 848 154 000 68,19 ne 86 000

Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1



Poř. 
číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel Popis projektu

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2019

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu 

Požadované 
prostředky 

na 
pardubické 

klienty

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 
celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 
de 
minimis 
ANO/NE

Navrhované 
prostředky 

2019

6 46492160 Oblastní charita 
Pardubice

Domácí hospicová péče 
Pardubice

Předmětem projektu je poskytování komplexní týmové 
domácí hospicové péče. Cílovou skupinou jsou osoby v 
terminální fázi nemoci. Účelem této služby je umožnit 

nemocnému zemřít ve vlastním sociálním prostředí mezi 
svými blízkými a zajistit mu biologické, psychologické, 

sociální a spirituální potřeby.

50/44 1 149 819 260 000 22,61 ne 145 200

7 46492160 Oblastní charita 
Pardubice Sociální šatník Poskytování šatstva osobám v nouzi prostřednictvím 

organizací poskytující služby v sociální a zdravotní oblasti. 941/625 304 530 145 000 47,61 ne 81 000

8 46492160 Oblastní charita 
Pardubice

Doprava a doprovod 
osob se sníženou 

soběstačností

Poskytnutí dopravy speciálně upravenými automobily pro 
přepravu osob se sníženou soběstačností a doprovod 

odborně vyškolenou posádkou na místo, kam se osoba 
potřebuje dostat

48/48 218 089 180 000 82,54 ano 80 400

9 27026728 Rodinné Integrační 
Centrum z. s.

Canisterapie aneb 
aktivity se psem pro 
osoby se zdravotním 

postižením, se 
speciálními potřebami

Canisterapie je terapie se psem pro osoby se zdravotním 
postižením, se speciáními potřebami je podpůrná, 

speciální metoda využívající pozitivního působení psa na 
celou osobnost jedince.

270/250 169 300 128 000 75,61 ne 71 500

10 27026728 Rodinné Integrační 
Centrum z. s.

Léčebná muzikoterapie 
pro osoby se 

zdravotním postižením 
a se speciálními 

potřebami

Muzikoterapie je metodou léčebné psychoterapie. 
Většina osob se zdravotním postižením a speciálními 

potřebami vykazuje přirozený hudební talent a je možné ji 
využít jako podpůrnou metodu rozvoje. Muzikoterapie 

pomáhá rozvoji emocionální komunikace a následně také 
sociální interakce

150/108 260 800 186 000 71,32 ne 103 900

6 229 751 1 895 574 1 038 600



ŽADATELÉ:

Poř. 
čísl
o

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel Popis projektu

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2019

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu 

Požadované 
prostředky 

na 
pardubické 

klienty

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 
celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 
de 
minimis 
ANO/NE

Navrhované 
prostředky 

2019

1 6708943

Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených 
dětí v ČR, z.s. Celiaklub 

Východní Čechy

Celiaklub Východní 
Čechy - poradenství v 
oblasti onemocnění 

celiakie

Celiakie - bezlepková dieta. Náplní činnosti klubu je 
osvětová činnost v oblasti dietních omezení a opatřeni 
zejména pro restaurace a školní jídelny, poradenství, 

prevence a organizace akcí pro děti i dospělé. 

700/500 81 500 44 400 54,48 ne 24 800

2 4675126 Bethany-dům pomoci, 
z.ú.

Terapeuticko-duchovní 
doprovázení a 

podpůrná činnosti pro 
seniory v DPS

Tato služba je poskytnuta v návaznosti na poptávku ze 
strany domova pro seniory. Posláním je poskytnutí 

kvalitní terapeutické služby, podpůrné péče, poradenství 
nebo doprovázení lidem, kteří nejsou v produktivním 

věku a jejich rodinám nacházejících se v náročné životní 
situaci. Služba je terénní.

41/41 104 224 80 000 76,76 ne 26 800

3 26594625

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 
Pardubického kraje, 

o.p.s.

Provozní místnost - 
Setkávání bez bariér

Propůjčování provozních prostor neziskovým organizacím 
věnujícím se osobám se zdravotním postižením 190 317 280 62 000 19,54 ne 34 600

4 60157551 Klub onkologicky 
nemocných z.s.

Rekondiční pobyty pro 
onkologické pacienty

Dva týdenní rekondiční pobyty pro cca 55 členů Klubu 
onkologicky nemocných z.s. Pardubice. Cílem těchto 

pobytů je posílení fyzického a psychického stavu osob po 
prodělané onkologické léčbě.

55/35 273 000 25 000 9,16 ano 13 900

5 46492160 Oblastní charita 
Pardubice

Charitní půjčovna 
zdravotních pomůcek

Půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek pro 
osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým 
onemocněním, osoby po úrazu, seniory a jejich rodiny

594/402 1 521 550 80 000 5,26 ano 44 600

Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2



Poř. 
čísl
o

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel Popis projektu

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2019

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu 

Požadované 
prostředky 

na 
pardubické 

klienty

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 
celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 
de 
minimis 
ANO/NE

Navrhované 
prostředky 

2019

6 27026728 Rodinné Integrační 
Centrum z. s.

Doprovázení a péče o 
dítě/osobu se 

zdravotním postižením, 
se speciálními 

potřebami

Poskytování služeb krátkodobého hlídání rodičům dětí se 
zdravotním postižením a dětí ze sociálně slabých, či jinak 

znevýhodněných rodin.
55/40 328 300 88 300 26,90 ne 49 300

7 75045907
Salesiánský klub 

mládeže, z.s. Centrum 
Don Bosco

Na cestě do života - 
podpora a doprovázení 
mladých lidí z dětských 
domovů, pěstounské 

péče a ohrožených 
rodin

Projekt je zaměřen na přípravu dětí a mladých lidí 
vyrůstajících v ústavní výchově, pěstounské péči či 

ohrožených rodinách takovým způsobem, abychom jim 
pomohli uspět v samostatném životě, nalézt zaměstnání, 

zajistit si vlastní zázemí, založit fungující rodinu a 
vychovat své děti

130/12 1 808 000 80 000 4,42 ne 44 600

8 60458887 Společnost Parkinson, 
z.s.

Rehabilitační cvičení s 
PAP /Aqua/ v 

Pardubicích pro klub 
Parkinson Pardubice

Parkinsonova nemoc se projevuje třesem a ztuhlostí a 
zpomalením chůze. Cvičení v bazénu působí blahodárně 

na uvolnění svalů i k psychickému zklidnění.
28/15 19 950 10 000 50,13 ne 5 500

9 3225470 Spolek Hurá na výlet! Bezpečné výlety pro 
seniory z Pardubic

Cílem projektu je podporovat seniory v aktivním trávení 
volného času prostřednictvím výletů. Projekt se zaměřuje 

na pořádání vonočasových aktivit spojených s realizací 
informačně-osvětové činnosti pro seniory. Jedná se o 3 

výlety z Pardubic.

280/84 275 928 47 000 17,03 ano 26 200

10 26600285 Středisko rané péče v 
Pardubicích o.p.s.

Alternativní 
volnočasové aktivity 

pro rodiny dětí se 
zdravotním postižením

Cílem projektu je podpora vývoje dětí se zdravotním 
postižením realizací těchto aktivit - hiporehabilitace v 
Apolence, plavání, pobyty v solné jeskyni, rybářský, 

vodácký, rukodělný kurz. Tím dochází ke snížení 
negativních důsledků zdravotního postižení na dítě i 

rodinu

110/40 140 000 50 000 35,71 ne 27 900



Poř. 
čísl
o

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel Popis projektu

Počet 
uživatelů/z 

Pardubic 
2019

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu 

Požadované 
prostředky 

na 
pardubické 

klienty

Podíl 
požadovaných 
prostředků na 
celkových 
nákladech v %

Veřejná 
podpora 
de 
minimis 
ANO/NE

Navrhované 
prostředky 

2019

11 25997343 TyfloCentrum 
Pardubice, o.p.s.

Dobrovolnický program 
TyfloCentra Pardubice

Úlohou dobrovolníků v rámci organizace je pomoci při 
rozšiřování služeb zaměřených na specifické potřeby osob 
se zrak. postiž. nebo kombin. postiž. žijícím na území PK 
(nakupování, realizace sport. a kult. aktivit, procházky).

23/9 136 500 22 000 16,12 ne 12 200

5 006 232 588 700 310 400















































 
Příloha usnesení č. 30 
 

Poř.č. číslo parcely k. ú. číslo CLV ÚMO 
1 p.p.č. 2583/3 Pardubice 2676 + 2677 I 
2 p.p.č. 2583/3 Pardubice 2678 + 2679 I 
3 p.p.č. 2583/3 Pardubice 2680 + 2681 I 
4 p.p.č. 2583/4 Pardubice 2682 + 2683 I 
5  p.p.č. 2573/4 Pardubice 2638 + 2639 I 
6 p.p.č. 3702/1 Pardubice 2720 + 2721 II 
7 p.p.č. 409/93 Studánka 2692 + 2693 III 
8 p.p.č. 134/76 Pardubice 2898 + 2899 I 
9 p.p.č. 2084/3 Pardubice 2702 + 2703 I 

10 p.p.č. 3647/23 Pardubice 2646 + 2647 II 
11 p.p.č. 251/4 Pardubice 2406 + 2407 I 
12 p.p.č. 372/1 Pardubice 2809 + 2810 I 
13 p.p.č. 372/1 Pardubice 2584 + 2585 I 
14 p.p.č. 2583/21 Pardubice 2730 + 2731 V 
15 p.p.č. 409/28 Studánka 2734 + 2735 III 
16 p.p.č. 409/42 Studánka 2736 + 2737 III 
17 p.p.č. 2665/31 Pardubice 2732 + 2733 I 
18 p.p.č. 103/1 Pardubice 2811 + 2812 I 
19 p.p.č. 2665/31 Pardubice 2640 + 2641 I 
20 p.p.č. 232/1 Pardubice 2400 + 2401 I 
21 p.p.č. 232/1 Pardubice 2690 + 2691 I 
22 p.p.č. 222/3 Pardubice 2684 + 2685 I 
23 p.p.č. 3707/6 Pardubice 2644 + 2645 II 
24 p.p.č. 3707/15 Pardubice 2642 + 2643 II 
25 p.p.č. 1755/4 Pardubice 2404 + 2405 I 
26 p.p.č. 252/1 Pardubice 2410 + 2411 I 
27 p.p.č. 252/1 Pardubice 2652 + 2653 I 
28 p.p.č. 252/11 Pardubice 2698 + 2699 I 
29 p.p.č. 252/1 Pardubice 2650 + 2651 I 
30 p.p.č. 4376/1 Pardubice 2718 + 2719 II 
31 p.p.č. 902/2 Pardubice 2636 + 2637 III 
32 p.p.č. 2981/29 Pardubice 2634 + 2635 III 
33 p.p.č. 1718/25 Pardubice 2402 + 2403 I 
34 p.p.č. 3000/23 Pardubice 2632 + 2633 I 
35 p.p.č. 2089/9 Pardubice 2700 + 2701 I 
36 p.p.č. 3710/1 Pardubice 2714 + 2715 II 
37 p.p.č. 3710/1 Pardubice 2716 + 2717 II 
38 p.p.č. 2605/56 Pardubice 2672 + 2673 I 
39 p.p.č. 3881/1 Pardubice 2668 + 2669 I 
40 p.p.č. 3000/1 Pardubice 2630 + 2631 I 
41 p.p.č. 2083/6 Pardubice 2704 + 2705 I 
42 p.p.č. 3880/1 Pardubice 2670 + 2671 I 



43 p.p.č. 3000/3 Pardubice 2807 + 2808 I 
44 p.p.č. 2082/42 Pardubice  2722 + 2723 I 
45 p.p.č. 2082/41 Pardubice 2724 + 2725 I 
46 p.p.č. 2672/14 Pardubice 2694 + 2695 I 
47 p.p.č. 372/1 Pardubice 2408 + 2409 I 
48 p.p.č. 372/1 Pardubice 2412 + 2413 I 
49 p.p.č. 372/1 Pardubice 2414 + 2415 I 
50 p.p.č. 372/1 Pardubice 2416 + 2417 I 
51 p.p.č. 372/1 Pardubice 2674 + 2675 I 
52 p.p.č. 3000/1 Pardubice 2552 + 2553 I 
53 p.p.č. 3000/1 Pardubice 2626 + 2627 I 
54 p.p.č. 3000/1 Pardubice 2628 + 2629 I 
55 p.p.č. 3000/1 Pardubice 2813 + 2814 I 
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SMLOUVA 
 

O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICTVÍ 

č. 1977354982 
 

Smluvní strany: 

 

1. Česká republika – Ministerstvo obrany 
se sídlem v Praze, Tychonova 221/1, Praha 6 
zastoupená ředitelem odboru nakládání s nepotřebn!m majetkem 
sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany 
Ing. Ľubo"em HAJDUKEM 
na základě pověření ministra obrany čj. MO 284005/2018-8694 ze dne 29.10.2018 
ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. 
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694 
bankovní spojení: Česká národní banka v Praze 
číslo účtu: 19-404881/0710 
adresa pro doručování: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 
identifikátor datové schránky: hjyaavk 

(dále jen „převodce“) 
  

a 
  

2. statutární město Pardubice 
se sídlem v Pern"t!nské náměstí 1, Pardubice – Staré Město, 530 02  Pardubice  
zastoupené primátorem 
panem Ing. Martinem CHARVÁTEM 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
identifikátor datové schránky: ukzbx4z 

(dále jen „nabyvatel“) 

(společně dále té! jen „smluvní strany“) 
 
dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozděj"ích předpisů (dále jen „o.z.“) a § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozděj"ích 
předpisů (dále jen „ZMS“) uzavřely tuto 
 

smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví: 
 

Čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Touto smlouvou se převodce zavazuje, !e nabyvateli odevzdá předmět převodu uveden# 
v čl. II. odst. 1 této smlouvy a umo!ní mu jej nab#t do vlastnictví, a nabyvatel se zavazuje, 
!e předmět převodu do svého vlastnictví převezme. 

2. Předmět převodu se bezúplatně převádí do vlastnictví nabyvatele ve veřejném zájmu 
podle § 22 odst. 3 ZMS za účelem uveden#m v čl. V. odst. 1. 
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Čl. II. 
Předmět převodu 

1. Předmětem převodu jsou nemovité věci (dále jen „nemovitosti“) převodce ve zb#vající 
části vojenského objektu „Technické cviči"tě Pardubice“ (CE 05-32-14), tj. 

pozemky:  

- p.p.č. 2444/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o v#měře 34 m2, účetní cena 
pozemku 3 434,21 Kč, 

- p.p.č. 2445/9 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 4279 m2, 
účetní cena pozemku 432 205,37 Kč, 

- p.p.č. 2462/10 – ostatní plocha, jiná plocha o v#měře 9 m2, účetní cena pozemku 
909,06 Kč, 

- p.p.č. 2462/11 – ostatní plocha, jiná plocha o v#měře 9 m2, účetní cena pozemku 
909,06 Kč, 

to v"e v k.ú. Pardubice,  

zapsané na LV 904 pro k.ú. Pardubice, obec Pardubice, u Katastrálního úřadu 
pro Pardubick# kraj, Katastrální pracovi"tě Pardubice se sídlem v Pardubicích (dále jen 
„katastrální úřad“), 
 
- p.p.č. 354/1 – ostatní plocha, jiná plocha o v#měře 167 m2, účetní cena pozemku 

16 819,68 Kč, 
- p.p.č. 354/5 – ostatní plocha, jiná plocha o v#měře 217 m2, účetní cena pozemku 

21 855,51 Kč, 
- p.p.č. 365/3 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 7861 m2, účetní 

cena pozemku 791 733,49 Kč, 
- p.p.č. 374/3 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 24153 m2, 

účetní cena pozemku 2 432 551,51 Kč, 
- p.p.č. 374/4 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 117 m2, účetní 

cena pozemku 11 783,85 Kč, 
- p.p.č. 374/5 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 20 m2, účetní 

cena pozemku 2 014,33 Kč, 
- p.p.č. 374/6 – ostatní plocha, jiná plocha o v#měře 50 m2, účetní cena pozemku 

5 035,83 Kč, 
- p.p.č. 374/7 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 32 m2, účetní 

cena pozemku 3 222,93 Kč, 
- p.p.č. 375/1 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 235 m2, účetní 

cena pozemku 23 668,41 Kč, 
- p.p.č. 375/3 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 679 m2, účetní 

cena pozemku 68 386,60 Kč, 
- p.p.č 383/13 – ostatní plocha, jiná plocha o v#měře 9 m2, účetní cena pozemku 

906,45 Kč, 
- p.p.č 383/14 – ostatní plocha, jiná plocha o v#měře 9 m2, účetní cena pozemku 

906,45 Kč, 
- p.p.č. 390/1 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 42325 m2, 

účetní cena pozemku 4 262 731,03 Kč, 
- p.p.č. 390/2 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 1171 m2, účetní 

cena pozemku 117 939,19 Kč, 
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- p.p.č. 390/3 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 42088 m2, 
účetní cena pozemku 4 237 956,83 Kč, 

- p.p.č. 390/4 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 21043 m2, 
účetní cena pozemku 2 119 330,16 Kč, 

- p.p.č. 390/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o v#měře 2618 m2, účetní cena 
pozemku 263 669,93 Kč, 

- p.p.č. 390/13 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 15 m2, účetní 
cena pozemku 1 510,71 Kč, 

- p.p.č. 390/14 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 16 m2, účetní 
cena pozemku 1 611,43 Kč, 

- p.p.č. 401/1 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 16432 m2, 
účetní cena pozemku 1 654 975,80 Kč, 

- p.p.č. 401/3 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 16671 m2, 
účetní cena pozemku 1 679 007,42 Kč, 

- p.p.č. 401/4 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 221 m2, účetní 
cena pozemku 22 258,38 Kč, 

- p.p.č. 401/5 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 336 m2, účetní 
cena pozemku 33 840,79 Kč, 

- p.p.č. 401/10 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 5809 m2, 
účetní cena pozemku 585 049,13 Kč, 

- p.p.č. 401/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace o v#měře 708 m2, účetní cena 
pozemku 71 305,70 Kč, 

- p.p.č. 401/17 – ostatní plocha, sportovi"tě a rekreační plocha o v#měře 475 m2, účetní 
cena pozemku 47 839,27 Kč, 

- p.p.č. 456/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace o v#měře 45 m2, účetní cena 
pozemku 4 532,25 Kč, 

- p.p.č. 456/46 – ostatní plocha, ostatní komunikace o v#měře 17 m2, účetní cena 
pozemku 1 712,18 Kč,  

- st.p.č. 493 – zastavěná plocha a nádvoří o v#měře 114 m2, jeho# součástí je stavba 
bez čp/če, jiná stavba (SO 005 – budova jídelen), účetní cena pozemku 11 481,43 Kč, 
účetní cena stavby 454 329,00 Kč,  

to v"e v k.ú. Pardubičky,  

zapsané na LV 904 pro k.ú. Pardubičky, obec Pardubice, u katastrálního úřadu. 
 

Předmětem převodu jsou dále součásti a příslu"enství uveden#ch nemovitostí, a to: 

- cviči"tě SO 506 (včetně !enijního úkrytu Ú$-6 na p.p.č. 390/3) na p.p.č. 390/3 a p.p.č. 
390/4 v k.ú. Pardubičky, účetní cena 667 008,00 Kč 

- plochy charakteru pozemních komunikací SO 508 na p.p.č. 390/5 a p.p.č. 401/11 
v k.ú. Pardubičky, účetní cena 368 931,00 Kč 

- most pozemní komunikace SO 518 na p.p.č. 2462/10, p.p.č. 2462/11 a p.p.č. 2774/79 
v k.ú. Pardubice a p.p.č. 383/13, p.p.č. 383/14 a p.p.č. 451/1 v k.ú. Pardubičky, účetní 
cena 137 463,00 Kč 

- most !elezniční přepravy (cvičn#) SO 519 na p.p.č. 390/4 a p.p.č. 383/6 v k.ú. 
Pardubičky, účetní cena 4 500,00 Kč  

- vedení podzemní kabelové SO 523, účetní cena 3 764,00 Kč 
- sítě vodovodní rozvodné SO 524, účetní cena 720,00 Kč 
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- sítě kanalizační (jímka) SO 525 na p.p.č. 390/4 v k.ú. Pardubičky, účetní cena 
37 246,50 Kč 

- oplocení ostatní SO 526, účetní cena 697 556,40 Kč 
- cviči"tě SO 528 na p.p.č. 374/3, p.p.č. 401/1 a p.p.č. 401/3 v k.ú. Pardubičky, účetní 

cena 100 000,00 Kč. 
 

V"e v#"e v tomto odstavci uvedené je dále v této smlouvě společně označeno jako 
„předmět převodu“. 
 

2. Doklady k nabytí předmětu převodu do vlastnictví České republiky a příslu"nosti 
hospodařit Ministerstva obrany:  

- V#pis z pozemkové knihy kn.vl.č. 398 pro k.ú. Pardubičky, 

- V#pis z pozemkové knihy kn.vl.č. 3760 a č. 653 pro k.ú. Pardubice, 

- Rozhodnutí Finančního odboru Okresního národního v#boru v Pardubicích ze dne 
26.1.1962 č.j. Fin.3-746/1959 pod čd 275/62, 

- Hospodářská smlouva o převodu správy národního majetku Čís. Fin.3-SM51/1966-Jir. 
ze dne 8.12.1966, 

- Rozsudek Okresního soudu o určení právního vztahu č.j. 6 C-150/2011-81 ze dne 
30.12.2014, 

- Rozhodnutí o povolení k trvalému provozu (u!ívání) č. 0300/1960 ze dne 10.12.1960. 

Čl. III. 
Podmínky platnosti smlouvy 

Dolo#ka podle § 41 zákona o obcích 

1. Podmínkou platnosti této smlouvy je podle § 22 odst. 4 ZMS schválení Ministerstvem 
financí. O schválení po!ádá převodce bez zbytečného odkladu po obdr!ení této smlouvy 
podepsané oběma smluvními stranami. V případě schválení smlouvy bude schvalovací 
dolo!ka ke smlouvě připojena jako její neoddělitelná součást. Tato smlouva (v celém 
rozsahu) nab#vá platnosti (je uzavřena) ke dni vydání schvalovací dolo!ky příslu"n#m 
ministerstvem. 

2. Nabyvatel ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozděj"ích předpisů (dále jen „zákon o obcích“) potvrzuje, !e byly splněny v"echny 
podmínky, jimi! zákon o obcích podmiňuje platnost právního jednání obce v souvislosti 
s uzavřením této smlouvy. Doklad o rozhodnutí zastupitelstva obce o nabytí předmětu 
převodu do vlastnictví obce podle § 85 písm. a) zákona o obcích je přílohou této smlouvy 
jako její neoddělitelná součást. 

Čl. IV. 
Účetní cena předmětu převodu 

1. Účetní cena předmětu převodu činí dle evidence převodce 21 404 612,27 Kč (slovy: 
dvacetjednamilionůčtyřistačtyřitisíc"estsetdvanáct korun česk#ch a dvacetsedm haléřů). 

2. Účetní cenou se pro potřeby této smlouvy rozumí cena předmětu převodu podle účetní 
evidence převodce ke dni uzavření smlouvy. Číslo centrální evidence (CE) a číslo 
stavebního objektu (SO) je interní identifikační údaj účetní evidence převodce. Nabyvatel 
souhlasí, aby tyto údaje byly uvedeny v této smlouvě pro potřeby odepsání předmětu 
převodu z účetní evidence převodce po vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí podle 
této smlouvy.  
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Čl. V. 
Závazek vyu#ívat předmět převodu ve veřejném zájmu 

1. Účelem bezúplatného převodu předmětu převodu do vlastnictví nabyvatele je: 

a) vyu!ití území tvořeného pozemky, je! jsou předmětem převodu (dále jen „území“) 
jako rekreační městské zóny s cyklistick#mi a pě"ími komunikacemi a pro vzdělávací, 
sportovní a v#chovné aktivity, 

b) ochrana přírody na území (zejm. zachování chráněn#ch a ohro!en#ch druhů 
!ivočichů), 

c) zachování části území jako záplavové zóny. 

Za účelem vyu!ití území pro v#"e uvedené činnosti je nabyvatel oprávněn při zachování 
podmínek nezbytn#ch pro ochranu přírody, zejm. chráněn#ch !ivoči"n#ch druhů, 
na území zřizovat stezky pě"í, jezdecké a cyklistické, chodníky, lávky a podchody, 
související dopravní a technickou infrastrukturu, stavby pro účely rekreace – např. 
hygienická zařízení, drobné architektury a drobné sakrální stavby, ekologická 
a informační centra, dětská hři"tě, mobiliář, dále vodní plochy a toky, protipovodňové 
stavby, opěrné zídky, ochranné valy a protihlukové stěny. Nabyvatel v"ak není oprávněn 
zřízené stavby a zařízení vyu!ívat pro komerční účely a je povinen umo!nit jejich u!ívání 
"irokou veřejností. 

2. Nabyvatel se zavazuje po dobu 20 let od nabytí vlastnictví k předmětu převodu vyu!ívat 
předmět převodu ve veřejném zájmu, tj. v souladu s účelem uveden#m v odst. 1 tohoto 
článku, zejména se zavazuje umo!nit veřejnosti bezplatné u!ívání území jako rekreační 
městské zóny a pro vzdělávací, sportovní a v#chovné aktivity (dále také jen „závazek 
vyu#ívat předmět převodu ve veřejném zájmu“). 

3. Smluvní strany se dohodly, !e za poru"ení závazku vyu!ívat předmět převodu 
ve veřejném zájmu se nepova!uje vyu!ití nezbytně dotčené části předmětu převodu pro 
účely v#stavby a umístění přelo!ky silnice „I/2 Pardubice, jihov#chodní obchvat“ 
připravované Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“). Převodce 
upozorňuje nabyvatele, !e v případě převodu pozemků z příslu"nosti hospodařit 
Ministerstva obrany do příslu"nosti hospodařit ŘSD pro účely v#stavby pozemní 
komunikace by takov# převod proběhl bezúplatně. Nabyvatel se proto zavazuje, 
!e v případě realizace uvedené silniční stavby či v rámci přípravy stavby převede na 
základě !ádosti příslu"né organizační slo!ky státu či státní organizace v"echny pozemky 
potřebné pro umístění silnice (tj. budoucí silniční pozemky) do vlastnictví České 
republiky bezúplatně. V případě, !e budoucí silniční pozemky jsou pozemky, ke kter#m 
je zřízeno předkupní právo blí!e specifikované v čl. XI. odst. 2 této smlouvy, převede 
je nabyvatel do vlastnictví České republiky bezúplatně bez ohledu na to, zde je zam#"lí 
převést třetí osobě ve smyslu ustanovení § 101 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozděj"ích předpisů (dále jen „StavZ“). 

4. Smluvní strany se dále dohodly, !e za poru"ení závazku vyu!ívat předmět převodu 
ve veřejném zájmu se nepova!uje znepřístupnění budovy jídelny SO 005, !enijního úkrytu 
SO 506, mostu pozemní komunikace SO 518 a mostu !elezniční přepravy SO 519, kdy! 
se jedná o stavby v takovém technickém stavu, kter# představuje riziko ohro!ení zdraví či 
majetku osob. Za poru"ení závazku vyu!ívat předmět převodu ve veřejném zájmu se 
nepova!uje ani znepřístupnění částí pozemků či objektů po dobu nezbytně nutnou pro 
provedení rekonstrukce či nutné údr!by případně i trvalé znepřístupnění pokud je to 
odůvodněno povahou části území či objektu z hlediska zaji"tění bezpečnosti a ochrany 
zdraví (např. protipovodňová opatření).   

5. Nabyvatel se zavazuje předkládat převodci jednou ročně po dobu trvání závazku vyu!ívat 
předmět převodu ve veřejném zájmu v!dy k 31. 12. čestné prohlá"ení o tom, !e: 
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- předmět převodu je u!íván ke sjednanému účelu uvedenému v odst. 1 tohoto článku, 
- předmět převodu není komerčně vyu!íván, pronajat ani jinak přenechán do u!ívání 

třetí osobě ke komerčním účelům,  
- nabyvatel je vlastníkem předmětu převodu; za tím účelem nabyvatel dolo!í aktuální 

v#pis z katastru nemovitostí dokládající toto prohlá"ení. V případě změny předmětu 
převodu v katastru nemovitostí, např. parcelního čísla, předlo!í i identifikaci předmětu 
převodu. 

Čl. VI. 
Závazek nepronajímat předmět převodu ke komerčním účelům 

Nabyvatel se zavazuje po dobu trvání závazku vyu!ívat předmět převodu ve veřejném zájmu 
(čl. V. odst. 2) nepronajímat ani jinak neposkytovat předmět převodu, ani jeho část, 
ke komerčním účelům (dále také jen „závazek nepronajímat předmět převodu“), vyjma 
zřizování slu!ebností ve prospěch dr!itelů licence na provozování in!en#rsk#ch sítí, av"ak 
v!dy po předchozím písemném souhlasu převodce.  

Čl. VII. 
Poru"ení závazků, smluvní pokuta 

1. Pro případ poru"ení závazku vyu!ívat předmět převodu ve veřejném zájmu a dále pro 
případ poru"ení závazku nepronajímat předmět převodu se nabyvatel zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve v#"i 100,- Kč (slovy: jednosto korun česk#ch) / m2 té části předmětu 
převodu, která se stala předmětem poru"ení závazku zaji"těného touto smluvní pokutou, 
za ka!dé započaté kalendářní pololetí, ve kterém je předmět převodu u!íván (nebo byl jen 
jednorázově vyu!it) v rozporu s tímto závazkem.  

2. Nabyvatel bere na vědomí, !e účelem shora uvedené smluvní pokuty je zajistit dodr!ení 
závazku vyu!ívat předmět převodu ve veřejném zájmu a závazku nepronajímat předmět 
převodu po celou dohodnutou dobu a k celému předmětu převodu. Nabyvatel se proto 
v případě ka!dého jednotlivého poru"ení závazku vyu!ívat předmět převodu ve veřejném 
zájmu nebo závazku nepronajímat předmět převodu, i jen ohledně části předmětu převodu, 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu stanovenou v odst. 1 tohoto článku, a to i opakovaně. 

3. Smluvní strany se v#slovně dohodly, !e poru"í-li nabyvatel jak závazek vyu!ívat předmět 
převodu ve veřejném zájmu, tak závazek nepronajímat předmět převodu, zavazuje 
se nabyvatel zaplatit smluvní pokutu za ka!dé jednotlivé poru"ení závazku, tj. jak smluvní 
pokutu za poru"ení závazku vyu!ívat předmět převodu ve veřejném zájmu, tak smluvní 
pokutu za poru"ení závazku nepronajímat předmět převodu.  

4. Pro případ, !e nabyvatel nesplní včas a řádně závazek předlo!it ka!doročně převodci 
čestné prohlá"ení dle čl. V. odst. 5 této smlouvy, a to ani v náhradním termínu stanoveném 
mu převodcem v písemné upomínce, zavazuje se nabyvatel zaplatit převodci 
jednorázovou smluvní pokutu ve v#"i 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun česk#ch) 
za ka!dé jednotlivé poru"ení tohoto závazku. 

5. Nabyvatel bere na vědomí, !e zaplacením smluvní pokuty podle odst. 1 a! 4 tohoto článku 
nezanikají závazky zaji"těné touto smluvní pokutou. 

Čl. VIII. 
Závazek nepřevést vlastnictví 

Nabyvatel se zavazuje po dobu trvání závazku vyu!ívat předmět převodu ve veřejném zájmu 
(čl. V. odst. 2) nepřevést na třetí osobu vlastnické právo k předmětu převodu, a to ani k jeho 
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části (dále také jen „závazek nepřevést vlastnictví“), vyjma provedení majetkoprávního 
vypořádání dle čl. V. odst. 3 této smlouvy.  

Čl. IX. 
Poru"ení závazku, smluvní pokuta 

1. Pro případ poru"ení závazku nepřevést vlastnictví, a to i jen k jeho části, zavazuje 
se nabyvatel k zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve v#"i rovnající se ceně předmětu 
převodu v čase a místě obvyklé (resp. ceně části předmětu převodu, která se stala 
předmětem poru"ení závazku zaji"těného touto smluvní pokutou) stanovené ke dni 
poru"ení závazku nepřevést vlastnictví, nejméně v"ak ve v#"i rovnající se ceně předmětu 
převodu zji"těné podle oceňovacích předpisů platn#ch ke dni nabytí předmětu převodu 
do vlastnictví nabyvatele podle této smlouvy.  

2. Nabyvatel se zavazuje, !e do tří měsíců od poru"ení závazku nepřevést vlastnictví obstará 
na vlastní náklady a předá převodci v jednom vyhotovení s platností originálu znaleck# 
posudek zpracovan# znalcem, nezbytn# pro stanovení v#"e smluvní pokuty podle odst. 1 
tohoto článku. 

3. Pokud převodce proká!e dal"ím znaleck#m posudkem, !e znaleck# posudek předlo!en# 
nabyvatelem je vadn#, zavazuje se nabyvatel uhradit převodci náklady vynalo!ené 
na uveden# dal"í znaleck# posudek. 

4. Pro případ, !e nabyvatel nesplní včas a řádně závazek předat převodci znaleck# posudek 
stanoven# v odst. 2 tohoto článku, zavazuje se nabyvatel zaplatit převodci jednorázovou 
smluvní pokutu ve v#"i 10 000,- Kč (slovy: desettisíc korun česk#ch). V tom případě 
je převodce oprávněn zajistit chybějící znaleck# posudek či posudky ze svého a nabyvatel 
se zavazuje uhradit převodci náklady vynalo!ené na tento posudek či posudky. 

5. Smluvní strany se v#slovně dohodly, !e v případě poru"ení závazku nepřevést vlastnictví, 
t#kalo-li se poru"ení tohoto závazku celého předmětu převodu, dnem následujícím po dni: 

- úplného zaplacení smluvní pokuty za poru"ení závazku nepřevést vlastnictví v souladu 
s odst. 1 tohoto článku,  

- úplného zaplacení případně vzniklé smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku,  
- úhrady nákladů vynalo!en#ch převodcem na dal"í znaleck# posudek v souladu s odst. 

3 nebo 4 tohoto článku  
- a úplného zaplacení případn#ch úroků z prodlení,  
zanikají ex nunc v"echny závazky nabyvatele uvedené v čl. V. odst. 2, VI. a VIII. této 
smlouvy, nezanikají v"ak nároky převodce, které mu vznikly z této smlouvy před 
zánikem závazků nabyvatele podle tohoto odstavce (např. na případnou smluvní pokutu, 
úroky z prodlení či úhradu nákladů). 

6. Smluvní strany se dále v#slovně dohodly, !e v případě poru"ení závazku nepřevést 
vlastnictví, t#kalo-li se poru"ení tohoto závazku jen části předmětu převodu, dnem 
následujícím po dni: 

- úplného zaplacení smluvní pokuty za poru"ení závazku nepřevést vlastnictví dle odst. 
1 tohoto článku,  

- úplného zaplacení případně vzniklé smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku,  
- úhrady nákladů vynalo!en#ch převodcem na dal"í znaleck# posudek v souladu s odst. 

3 nebo 4 tohoto článku  
- a úplného zaplacení případn#ch úroků z prodlení 
zanikají ex nunc v"echny závazky nabyvatele uvedené v čl. V. odst. 2, VI. a VIII. této 
smlouvy, ov"em jen ohledně té části předmětu převodu, která se stala předmětem poru"ení 
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závazku nepřevést vlastnictví; ani v tomto případě v"ak nezanikají nároky převodce, které 
mu vznikly z této smlouvy před zánikem závazků nabyvatele podle tohoto odstavce. 

Čl. X. 
Společná ustanovení o smluvní pokutě, úrok z prodlení 

1. Smluvní pokuty za poru"ení závazků nabyvatele stanovené touto smlouvou, úhrady 
nákladů na znalecké posudky, úroky z prodlení a případné jiné platby, k jejich! zaplacení 
je na základě této smlouvy nabyvatel zavázán vůči převodci, jsou splatné na základě 
písemné v#zvy převodce nabyvateli k jejich úhradě, přičem! nabyvatel je povinen zaplatit 
je jednorázově ve lhůtě a na účet uvedené ve v#zvě.  

2. Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě sjednávají smluvní strany podle § 2048 a násl. 
o.z. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje právo převodce domáhat se náhrady "kody 
v plném rozsahu.  

3. Pokud se nabyvatel dostane do prodlení s úhradou kterékoliv částky, k jejímu! zaplacení 
je na základě této smlouvy vůči převodci zavázán, je podle § 1970 o.z. povinen uhradit té! 
úroky z prodlení.  

Čl. XI. 
Dal"í závazky a prohlá"ení smluvních stran 

1. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si oznamovat ve"keré skutečnosti důle!ité pro 
vztahy vypl#vající z této smlouvy písemnou formou s prokazateln#m doručením druhé 
smluvní straně – zejména změnu doručovací adresy. 

2. Převodce v#slovně upozorňuje nabyvatele, !e na předmětu převodu váznou, kromě 
případn#ch právních povinností přímo vypl#vajících z právní úpravy, zejména tyto 
smluvní závazky nebo právní, příp. faktické vady: 

- část předmětu převodu (tj. pozemky p.p.č. 374/3, p.p.č. 374/4, p.p.č. 374/6, p.p.č. 
383/13, p.p.č. 383/14, p.p.č. 401/1, p.p.č. 401/3, p.p.č. 401/4, p.p.č. 401/5, p.p.č. 
456/21 a p.p.č. 456/46, to v"e v k.ú. Pardubičky) je zatí!ena předkupním právem 
zřízen#m dle ustavení § 101 StavZ na základě opatření obecné povahy, kter#m 
se vydává územní plán nebo regulační plán čj. OÚP/72/2007Ře ze dne 7.4.2010, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2010, dodatku č. 2 ze dne 7.6.2010 a dodatku č. 3 
ze dne 15.6.2010. Předkupní právo je zapsáno v katastru nemovitostí. ŘSD, jako státní 
příspěvková organizace příslu"ná k v#konu předkupního práva státu, vzhledem 
k probíhající fázi předinvestiční přípravy přelo!ky silnice „I/2 Pardubice, 
jihov#chodní obchvat“ své předkupní právo v souvislosti s uzavřením této smlouvy 
nevyu!ilo (dopis č.j.: 003937/38100/2/Kub/2018 ze dne 22.6.2018), předkupní právo 
České republiky v"ak zůstává do budoucna zachováno. Převodce upozorňuje 
nabyvatele, !e v případě převodu pozemků z příslu"nosti hospodařit Ministerstva 
obrany do příslu"nosti hospodařit ŘSD pro účely v#stavby pozemní komunikace by 
takov# převod proběhl bezúplatně. Nabyvatel se proto zavazuje, !e v případě 
budoucího uplatnění předkupního práva ze strany České republiky převede dotčené 
pozemky do vlastnictví České republiky bezúplatně – k tomu viz také závazek 
nabyvatele zřízen# nad rámec předkupního práva ustanovením čl. V. odst. 3 této 
smlouvy. 

Převodce v této souvislosti upozorňuje nabyvatele, !e část předmětu převodu 
je i nadále v územně plánovací dokumentaci vymezena k vyu!ití pro přelo!ku silnice 
„I/2 Pardubice, jihov#chodní obchvat“ jako stavbu veřejně prospě"nou veřejné 
dopravní infrastruktury a !e platná legislativa připou"tí vyvlastnění práv k pozemkům 
nezbytn#m pro její uskutečnění. 
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- stavby SO 523, SO 524 a SO 525 jsou in!en#rské sítě, které jsou nefunkční 
a odpojeny. Stavbu SO 525 tvoří jen kanalizační jímka u SO 005. Součástí SO 506 
je také podzemní objekt – !enijní úkryt Ú$-6 na p.p.č. 390/3 v k.ú. Pardubičky 
evidovan# pod vojensk#m evidenčním číslem (VEČ) 2829. V"echny stavby, které jsou 
předmětem převodu, jsou neudr!ované, ve "patném stavebně-technickém stavu, kter# 
odpovídá dlouhodobému neu!ívání staveb, zejména liniové stavby mohly ji! zcela či 
zčásti zaniknout. Stavby mohou mít naru"enu statiku, hrozí nebezpečí "kody na 
majetku či zdraví třetích osob v důsledku jejich mo!ného zřícení; 

- nabyvatel je oprávněn převáděné stavební objekty při zohlednění jejich historického 
a architektonického v#znamu a zejména jejich stavebně-technického stavu 
zrekonstruovat či zdemolovat podle vlastního uvá!ení a v souladu s obecně závazn#mi 
právními předpisy. Převodce nemá zvlá"tní zájem na zachování stavebních objektů 
z hlediska plnění veřejného zájmu podle této smlouvy. V případě, !e stavební objekty 
zůstanou zachovány, není nabyvatel oprávněn vyu!ívat je pro komerční účely 
a vztahují se na ně ve"keré závazky nabyvatele stanovené touto smlouvou; 

- liniové stavby SO 523, SO 524, SO 526 a SO 519 jsou zřízeny i na pozemcích 
ve vlastnictví třetích osob, přičem! jejich umístění na těchto pozemcích není smluvně 
o"etřeno. Stavby SO 523, SO 524 a SO 526 nejsou zaměřeny a převodce nemů!e 
garantovat přesnou identifikaci umístění staveb na pozemcích. Přibli!n# zákres těchto 
liniov#ch staveb je přílohou této smlouvy jako její neoddělitelná součást. Stavba SO 
523 vede i po pozemku p.p.č. 390/15 do stavby je! je součástí st.p.č. 492, to v"e v k.ú. 
Pardubičky, ve vlastnictví převodce, přičem! tyto pozemky vč. stavby jsou 
v současnosti nabízeny k prodeji ve veřejném v#běrovém řízení; 

- stavba SO 518 (most pozemní komunikace) je zřízena mimo jiné i na slu!ebn#ch 
pozemcích p.p.č. 383/5, p.p.č. 451/1 v k.ú. Pardubičky a na p.p.č. 2774/79, 
p.p.č. 2462/2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví třetí osoby. Slu!ebné pozemky jsou 
zatí!eny slu!ebností spočívající v právu umístit a provozovat stavbu mostu a v právu 
chůze a jízdy za účelem oprav, úprav, rekonstrukce, modernizace, údr!by či odstranění 
stavby mostu. Slu!ebnost je zřízena ve prospěch ka!dého vlastníka pozemku 
p.p.č. 390/5 v k.ú. Pardubičky na dobu neurčitou a je zapsána v katastru nemovitostí 
na základě Smlouvy o převodu majetku státu z příslu"nosti hospodařit do práva 
hospodařit a o zřízení slu!ebnosti č. 1677354407 a č. D994160077 ze dne 18.4.2016; 

- na pozemku p.p.č. 2445/9 v k.ú. Pardubice a na p.p.č. 365/3, p.p.č. 374/3, p.p.č. 375/3, 
p.p.č 401/1, p.p.č. 401/3, p.p.č. 401/10, p.p.č. 401/11, p.p.č. 401/17, to v"e 
v k.ú. Pardubičky, se nachází a na pozemek p.p.č. 2444/11 v k.ú. Pardubice zasahuje 
ochrann#m pásmem vodovodní řad – vedení DN 300 a 800 ve vlastnictví či správě 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO: 60108631, které jsou 
chráněny podle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně někter#ch zákonů, ve znění pozděj"ích předpisů; 

- na pozemku p.p.č. 365/3 a p.p.č. 375/3, to v"e v k.ú. Pardubičky, se nachází 
energetické zařízení – nadzemní vedení VN do 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO: 24729035 a na p.p.č. 2444/11 a p.p.č. 2445/9, to v"e v k.ú. Pardubice, 
energetické zařízení – nadzemní vedení VN ve vlastnictví třetí osoby, která jsou 
chráněna ochrann#m pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
podnikání a o v#konu státní správy v energetick#ch odvětvích a o změně někter#ch 
zákonů, ve znění pozděj"ích předpisů; 

- předmět převodu je dotčen mikrovlnn#m spojem společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s., IČO: 64949681, radioreléov#m spojením č. HE5105A společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 a dle Územně analytick#ch podkladů 
obce s roz"ířenou působností Pardubice 2016, 4. aktualizace 2016, i bezdrátov#m 
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komunikačním vedením – radioreléov#m spojem ve vlastnictví společnosti České 
Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, to v"e chráněno dle § 103 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronick#ch komunikacích a o změně někter#ch souvisejících 
zákonů, ve znění pozděj"ích předpisů. Podrobněj"í informace o umístění a ochraně 
in!en#rsk#ch sítí či technick#ch zařízení poskytne přejímajícímu vlastník nebo 
správce těchto sítí či zařízení; 

- na předmětu převodu se nachází kovov# a jin# blí!e nespecifikovan# odpad a stavební 
suť. Jeho likvidaci či jiné nalo!ení s ním zajistí nabyvatel a nebude z tohoto titulu 
u převodce uplatňovat !ádné nároky z vad předmětu převodu či na náhradu "kody; 

- předmět převodu se částečně nachází na území soustavy Natura 2000 v evropsky 
v#znamné lokalitě Dolní Chrudimka, které je chráněno dle zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozděj"ích předpisů; 

- dle databáze bodov#ch polí vedené odborem geodetick#ch základů Zeměměřického 
úřadu jsou na předmětu převodu umístěny body podrobného polohového bodového 
pole (PPBP) č. 507, č. 508, č. 511 a č. 554 (!ulové mezníky na hranici pozemků). 
Správu bodů PPBP zaji"ťují územně příslu"né katastrální úřady; 

- předmět převodu se dle Územního plánu města Pardubice, úplné znění po změnách I., 
II., III., IV., VI., VI.A, VII., VII.A, VIII., IX., X., XII., XV., XVIIa, XVIII. a XVIIb, 
stav k dubnu 2018 a Územně analytick#ch podkladů obce s roz"ířenou působností 
Pardubice 2016, 4. aktualizace 2016, nachází v regionálním biokoridoru RBK 1340/4 
a lokálního biocentru LBC 27-U Nemo"ic, v území s archeologick#mi nálezy 
kategorie I, v záplavovém území stanoveném Q100, v aktivní zóně záplavového území 
i v území zvlá"tní povodně pod vodním dílem (VD Seč a VD Kři!anovice), v 
ochranném pásmu 2a vodního zdroje Nemo"ice, v několika ochrann#ch pásmech 
leti"tě (stavby i zařízení), v ochranném pásmu lesa, v ochranném pásmu hřbitova, to 
v"e dle platné právní úpravy. Současně je část předmětu převodu dotčena koridorem 
pro veřejně prospě"nou stavbou technické infrastruktury – vedení elektro s označením 
XVIIb/VT/1 – nadzemní vedení 2x110 kV TR Tuněchody – Pardubice, dopravním 
koridorem VI/VD/1 jihov#chodní tangenta a protipovodňov#m opatřením č. 35 – 
hrázky; 

- na části předmětu převodu byl proveden v říjnu 2010 ekologick# audit společností 
Ochrana podzemních vod s.r.o. se závěrem, !e průzkum zneči"tění byl realizován 
u vytipovan#ch objektů, jejich! vyu!ití v minulosti bylo potencionálně rizikové 
z hlediska zneči"tění horninového prostředí a podzemních vod závadn#mi látkami. 
V materiálu navá!ek v prostoru taktického cviči"tě Chrudimka bylo indikováno 
lokální zneči"tění. Nabyvatel prohla"uje, !e si předmět převodu řádně prohlédl a pro 
případ, !e by v budoucnu byly dal"í ekologické zátě!e zji"těny, se zavazuje, !e je 
odstraní na své náklady a nebude po!adovat úhradu těchto nákladů od převodce; 

- na části předmětu převodu byl proveden v roce 2005 pyrotechnick# průzkum. 
Průzkum byl proveden jen na místech přístupn#ch a byly zde nalezeny pou!ité 
imitační prostředky (d#movničky) a !enijní cvičné prostředky (zápalnice). Dal"í 
munice, nálo!ivo ani jiné nebezpečné muniční elementy a v#bu"niny nebyly nalezeny. 
Převodce upozorňuje nabyvatele, !e při jakékoli činnosti, která bude souviset 
s úpravami povrchu nebo se stavebními pracemi a hloubkov#mi v#kopy je v!dy nutn# 
pyrotechnick# dozor. Pro případ, !e by v budoucnu byly pyrotechnické zátě!e 
zji"těny, zavazuje se nabyvatel, !e je odstraní na své náklady a !e nebude po!adovat 
úhradu těchto nákladů od převodce. 

3. Smluvní strany se dohodly, !e ve"keré vady předmětu převodu jdou k tí!i nabyvatele a !e 
náklady na odstranění vad a následků těchto vad nese nabyvatel. Nabyvatel se vzdává 
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svého práva z vadného plnění včetně práva na náhradu "kody způsobenou vadou předmětu 
převodu a zavazuje se, !e nebude po převodci uplatňovat jakákoliv práva z vad předmětu 
převodu.  

4. Nabyvatel prohla"uje, !e si předmět převodu prohlédl, a !e je mu znám jeho aktuální stav 
vč. stavu infrastruktury a je mu dobře známo vymezení ploch a podmínky jejich vyu!ití 
dle platné územně plánovací dokumentace pro území, na kterém se nachází předmět 
převodu a v tomto stavu předmět převodu přijímá do svého vlastnictví. 

5. Nabyvatel prohla"uje, !e nemá !ádné dluhy vůči České republice a !e vůči němu není 
vedeno insolvenční nebo exekuční řízení. 

Čl. XII. 
Vklad do katastru nemovitostí a nabytí vlastnictví 

1. Na základě této smlouvy lze ke ka!dé nemovitosti z předmětu převodu, která je 
předmětem evidence v katastru nemovitostí, provést vklad vlastnického práva ve prospěch 
nabyvatele do katastru nemovitostí u katastrálního úřadu na základě návrhu na vklad 
podle odst. 2 tohoto článku. 

2. Návrh na vklad podá pouze převodce, a to do 30 dnů poté, kdy tato smlouva nabyla 
účinnosti (čl. XVI.). Ve stejné lhůtě za"le převodce nabyvateli originál této smlouvy. 

3. Nabyvatel nab#vá podle § 1105 o.z. vlastnické právo k nemovitosti, která je předmětem 
evidence v katastru nemovitostí, zápisem do katastru nemovitostí, a to vkladem 
vlastnického práva. Podle § 10 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění 
pozděj"ích předpisů, právní účinky zápisu nastávají na základě pravomocného rozhodnutí 
katastrálního úřadu o jeho povolení k okam!iku, kdy návrh na zápis do"el příslu"nému 
katastrálnímu úřadu. Smluvní strany si v souladu s § 1099 o.z. ujednaly, !e vlastnické 
právo k nemovitosti, která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, je-li obsa!ena 
v předmětu převodu, nabyvatel nab#vá k okam!iku vkladu vlastnického práva nabyvatele 
do katastru nemovitostí dle věty první a druhé tohoto odstavce. 

4. Smluvní strany se dohodly na rozvazovací podmínce tak, !e pokud bude katastrálním 
úřadem vklad práv podle této smlouvy pravomocně zamítnut, a smluvní strany se 
nedohodnou do 30 dnů po právní moci jinak, 31. dnem po uvedené právní moci následky 
z této smlouvy ji! nastalé pominou. Uplatní-li se rozvazovací podmínka, nabyvatel vrátí 
převodci předmět převodu ve stavu, v jakém jej převzal. 

Čl. XIII.  
Předání  

1. Protokolární předání předmětu převodu bude provedeno do 30 kalendářních dnů ode dne 
podání návrhu na vklad (podle čl. XII. této smlouvy). Nabyvatel se zavazuje, !e do doby, 
ne! bude povolen vklad práv podle této smlouvy, nebude na předmětu převodu činit !ádné 
nevratné změny. 

2. Nebezpečí "kody na předmětu převodu přechází na nabyvatele spolu s vlastnick#m 
právem k předmětu převodu. 

Čl. XIV.  
Odstoupení od smlouvy 

1. Pokud nabyvatel poru"í závazek vyu!ívat předmět převodu ve veřejném zájmu, jde 
o podstatné poru"ení smluvní povinnosti nabyvatele a převodce je oprávněn bez dal"ího 
od této smlouvy písemně odstoupit. 
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2. Odstoupením smlouva zaniká od samého počátku. Odstoupení od smlouvy se nedot#ká 
práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud ji! dospěly, ani práva na 
náhradu "kody vzniklé z poru"ení smluvní povinnosti. 

3. V případě odstoupení od této smlouvy se převodce i nabyvatel zavazují uzavřít spolu 
souhlasné prohlá"ení pro zaji"tění obnovení zápisu vlastnického práva převodce v katastru 
nemovitostí, a to s nále!itostmi uveden#mi ve vyhlá"ce č. 357/2013 Sb., katastrální 
vyhlá"ka, ve znění pozděj"ích předpisů. 

Čl. XV. 
Ochrana identifikačních údajů a poskytování informací  

S ohledem na informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozděj"ích předpisů, nabyvatel souhlasí se zpracováním sv#ch 
nezbytn#ch identifikačních údajů pro účely vyhotovení, realizace a archivace této smlouvy 
převodcem a s případn#m poskytnutím informací v re!imu uvedeného zákona. Smluvní strany 
po dohodě souhlasí, !e tato smlouva mů!e b#t zveřejněna na oficiálních webov#ch stránkách 
Ministerstva obrany (www.onnm.army.cz), s v#jimkou identifikačních údajů uveden#ch 
v této smlouvě. 

Čl. XVI.  
Účinnost smlouvy 

1. Převodce bez zbytečného odkladu, nejpozději v"ak do 30 dnů ode dne, kdy tato smlouva 
nabyla platnosti (čl. III.), za"le tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvlá"tních podmínkách účinnosti někter#ch smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozděj"ích předpisů (dále jen „ZRS“) k uveřejnění v registru 
smluv. Nabyvatel bere povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv na vědomí 
a souhlasí s uveřejněním údajů z této smlouvy v registru smluv v souladu se ZRS. 
Smluvní strany se dohodly, !e v případě potřeby provede po uveřejnění smlouvy opravu 
uveřejněné smlouvy nebo metadat smlouvy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 7 ZRS 
převodce. 

2. Tato smlouva nab#vá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 

3. Kopie  potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv se stane nedílnou součástí této 
smlouvy. 

Závěrečná ujednání 

Čl. XVII. 

Tato smlouva je vyhotovena v "esti stejnopisech s platností originálu. Z nich obdr!í: převodce 
a nabyvatel po dvou a Ministerstvo financí a katastrální úřad po jednom. 

Čl. XVIII. 

Tato smlouva mů!e b#t nezbytně měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to písemn#mi 
postupně číslovan#mi a oprávněnou osobou podepsan#mi dodatky, které ke své platnosti 
a účinnosti vy!adují dodr!ení stejn#ch podmínek platnosti (čl. III.) a účinnosti (čl. XVI.) jako 
u této smlouvy.  
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Čl. XIX. 

Smluvní strany prohla"ují, !e tuto smlouvu uzavírají ze své svobodné a vá!né vůle, nikoliv 
v tísni, a to na základě pravdiv#ch údajů. Smluvní strany si tuto smlouvu pečlivě přečetly 
a plně porozuměly jejímu obsahu.  Na důkaz toho připojují své podpisy. 

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

  

Česká republika – Ministerstvo obrany 
zastoupená Ing. Ľubo"em HAJDUKEM 

ředitelem  
odboru nakládání s nepotřebn#m majetkem 

sekce nakládání s majetkem MO 

 statutární město Pardubice 
zastoupené 

Ing. Martinem CHARVÁTEM 
primátorem města 

(převodce)  (nabyvatel) 
 
 
 

Přílohy:  

- zákres liniov#ch staveb 
- doklad o rozhodnutí zastupitelstva Statutárního města Pardubice o nabytí předmětu převodu 
do vlastnictví obce 

































Příloha usnesení č. 2 - zástupci Oblastní rady Pardubice Khk Pk v komisích RmP: 
 
Komise pro dopravu 

• Martin Kvirenc  
• Roman Sodomka  

 
Komise pro cestovní ruch 

• Jaroslav Cihlo  
 
Komise pro výchovu a vzdělávání 

• Jaroslav Pakosta  
 
Komise pro životní prostředí 

• Jan Kafka 
 
Komise pro strategii a smart city 

• Jan Kafka  
 
Komise pro bytové a nebytové prostory 

• David Petrásek  
 
Komise pro pozemky a reklamu 

• Roman Sodomka  
 
Komise pro sport 

• Jiří Vysoudil  
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Dodatek č. 2 k 

Smlouvě o zápůjčce ze dne 10. 11. 2017 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice  
sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-326561/0100 
(dále jen „věřitel“ či „zapůjčitel“) 

  
2. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  

sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice  
IČ: 60112476 
zastoupená:  Dušanem Salfickým, předsedou představenstva 
  Mgr. Ondřejem Šebkem, členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-6939170237/0100 

  (dále jen „dlužník“ či „vydlužitel“) 
 
 

II. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ustanovení II. článek 3 (splatnost 
půjčky) upraveného dodatkem č. 1 k původní Smlouvě o zápůjčce uzavřené dne 26. 9. 2017, 
a to takto: 
 

„ Způsob splácení, splátkový kalendář 
 
Smluvní strany se dohodly, že vydlužitel se zavazuje uhradit svůj závazek v celkové výši 
14,000.000,00 Kč z titulu poskytnuté a nesplacené jistiny půjčky  bezhotovostním převodem na 
účet zapůjčitele č. 9005-326561/0100 na základě splátkového kalendáře v 7-mi splátkách, a to 
následovně: 

1. Splátka ve výši 2,000.000,- Kč plus úrok do 31. 12. 2019  
2. splátka do 31. 8. 2020 ve výši 2,000.000,-- Kč, 
3. splátka do 31. 8. 2021 ve výši 2,000.000,-- Kč, 
4. splátka do 31. 8. 2022 ve výši 2,000.000,-- Kč, 
5. splátka do 31. 8. 2023 ve výši 2,000.000,-- Kč, 
6. splátka do 31. 8. 2024 ve výši 2,000.000,-- Kč, 
7. splátka do 31. 8. 2025 ve výši 2,000.000,-- Kč. 

 
Ostatní články, ujednání a ustanovení původní smlouvy se nemění. 
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III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že zapůjčitel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku, nejpozději 

do doby sjednané účinnosti tohoto dodatku, ho odešle k řádnému uveřejnění do registru 
smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. O uveřejnění tohoto dodatku zapůjčitel bezodkladně informuje 
druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 

504 občanského zákoníku).  Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez 
podpisů fyzických osob. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek uveřejněn prostřednictvím registru 

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku. 
 

5. Všechny spory, které vzniknou z tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním a které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy ČR v souladu 
s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a 
srozumitelný, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou 
vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Pardubicích dne:  
 
Za zapůjčitele:       Za vydlužitele: 
 
 
 
……..………….…………………….                                           …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                        Dušan Salfický 
 
 
 
                                                                                                                 ……..………….…………………. 
                                                                                                                  Mgr. Ondřej Šebek  
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     /2019 ze dne                                              
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Dodatek č. 2 k 

Dohodě o změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce  
a smluv o zápůjčce ze dne 26. 9. 2017 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice  
sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-326561/0100 
(dále jen „věřitel“ či „zapůjčitel“) 

  
2. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  

sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice  
IČ: 60112476 
zastoupená:  Dušanem Salfickým, předsedou představenstva 
  Mgr. Ondřejem Šebkem, členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-6939170237/0100 

  (dále jen „dlužník“ či „vydlužitel“) 
 
 

II. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. upraveného dodatkem č. 1 k původní dohodě 
uzavřené dne 26. 9. 2017, a to takto: 

„ Způsob splácení, splátkový kalendář 
 
 
Smluvní strany se dohodly, že vydlužitel se zavazuje uhradit svůj závazek v celkové výši 
16,636.584,75 Kč z titulu poskytnuté a nesplacené jistiny půjčky a zápůjček dle článku II. této 
dohody bezhotovostním převodem na účet zapůjčitele č. 9005-326561/0100 na základě 
splátkového kalendáře v 5-ti splátkách, a to následovně: 

1. splátka včetně úroku do 31. 12. 2019 ve výši 3,327.317,-- Kč, 
2. splátka do 31. 8. 2020 ve výši 3,327.317,-- Kč, 
3. splátka do 31. 8. 2021 ve výši 3,327.317,-- Kč, 
4. splátka do 31. 8. 2022 ve výši 3,327.316,75 Kč 
5. splátka do 31. 8. 2023 ve výši 3,327.317,-- Kč. 

Splátky splatné v letech, v nichž vydlužitel nepostoupí alespoň do předkola play off ELH, 
se sníží na polovinu. Celková částka, o kterou se splátky takto sníží, bude uhrazena 
v pravidelných ročních splátkách po 1,663.658,50 Kč splatných vždy 31. srpna počínaje 
rokem 2024. 
 

 
Ostatní články, ujednání a ustanovení původní dohody se nemění. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek č. 2 dohody nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že zapůjčitel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku, nejpozději 

do doby sjednané účinnosti tohoto dodatku, ho odešle k řádnému uveřejnění do registru 
smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. O uveřejnění tohoto dodatku zapůjčitel bezodkladně informuje 
druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 

504 občanského zákoníku).  Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez 
podpisů fyzických osob. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek uveřejněn prostřednictvím registru 

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku. 
 

5. Všechny spory, které vzniknou z tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním a které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy ČR v souladu 
s ustanoveními zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po dvou. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a 
srozumitelný, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou 
vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
V Pardubicích dne:  
 
Za zapůjčitele:       Za vydlužitele: 
 
 
 
……..………….…………………….                                           …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                        Dušan Salfický 
 
 
 
                                                                                                                 ……..………….…………………. 
                                                                                                                  Mgr. Ondřej Šebek  
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     /2019 ze dne                                              
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Memorandum 
o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu 

sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích 
 

 

Účastníci memoranda: 

Česká basketbalová federace, z.s. 

sídlem: Zátopkova 100/2, Břevnov,  

169 00 Praha 

zastoupený předsedou JUDr. Miroslavem Janstou 

 

Statutární město Pardubice 

sídlem: Pernštýnské náměstí 1 

530 21 Pardubice 

zastoupené primátorem Ing. Martinem Charvátem 

 

(dále jen „účastníci/signatáři memoranda, smluvní strany“) 

 

Preambule 
Signatáři Memoranda s vědomím veřejného zájmu o podporu a rozvoj sportu, jeho významu pro 

harmonický a zdravý život obyvatel, důležitosti sportování zejména mládeže, hodnoty sportu jako 
nezpochybnitelného faktoru prevence sociálně nežádoucích jevů a jeho celkového přínosu v oblasti 
sociální i ekonomické, se společně sdíleným důrazem na důležitost kvalitní přípravy sportovní 
reprezentace, sportovního vyžití obyvatel města Pardubic, nezbytností garance vysoké kvality 
sportovní přípravy i zvyšování prestiže a dobrého jména města Pardubice, 

tímto prohlášením stvrzují společný zájem na vzájemné spolupráci, koordinovaném přístupu a 
podpoře při přípravě, výstavbě a následném provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ 
v Pardubicích.  

 

Článek I. 
Účastníci memoranda deklarují společný cíl zlepšit podmínky pro výchovu a přípravu sportovních 

talentů a reprezentantů České republiky a zároveň umožnit širokému spektru obyvatel města Pardubic 
možnost sportovního vyžití.  

 

Článek II. 
Statutární město Pardubice a Česká basketbalová federace, z.s. mají zájem vybudovat sportovní 

areál DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích a umožnit v něm přípravu členů České basketbalové federace 
a zájemců z řad obyvatel Pardubic. Česká basketbalová federace, z.s. je pro oblast basketbalu národní 
sportovní autoritou a zastupuje basketbal navenek, jakož i metodicky řídí tréninkové procesy 
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reprezentantů České republiky a pořádá na území České republiky mezinárodní akce i akce národního 
krajského či lokálního významu, a odborně napomáhá při budování sportovní infrastruktury. 

Statutární město Pardubice jako autorita při tvorbě koncepce a podpory sportu vnímá absenci 
sportovní infrastruktury v návaznosti na širokou členskou sportovní základnu a rostoucí poptávku po 
těchto zařízeních. Město Pardubice má dále zájem vytvářet podmínky pro realizaci projektu tak, aby 
bylo možné naplnit očekávání sportovců na všech úrovních i všech věkových kategoriích.  

 

Článek III. 
Účastníci memoranda nalézají soulad v nutnosti nastavit společně sdílenou informovanost a 

koordinaci při přípravě, výstavbě a následném provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ 
v Pardubicích a postupovat v dané věci ve shodě.  

 

Článek IV. 
Účastníci memoranda jsou připraveni formulovat požadavky směrem k přípravě, výstavbě a 

k následnému provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích tak, aby byly splněny 
podmínky pro kvalitní přípravu sportovců a pro konání prestižních sportovních soutěží a akcí v tomto 
areálu. 

 

Článek V. 
Účastníci memoranda vyvinou úsilí k zajištění a garanci vysoké sportovní a společenské úrovně 

chodu provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích a k rozvoji dobrého jména města 
Pardubice.   

 

Článek VI. 
Účastníci Memoranda vyjadřují společnou vůli postupovat ve shodě při přípravě, vybudování 

sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích tak, aby splňoval veškerá kritéria předepsaná 
pravidly pro pořádání mezinárodních, národních i lokálních sportovních akcí.  

 

Článek VII. 
Účastníci memoranda budou dále usilovat o to, aby všechny kroky byly realizovány 

bezprostředně po podpisu tohoto memoranda. 

 

Článek VIII. 
Každá strana určí kontaktní osobu. Za statutární město Pardubice je kontaktní osobou: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, za Českou basketbalovou federaci, z.s. je 
kontaktní osobou:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Kontaktní osoba je osoba 
oprávněná jednat za příslušnou stranu v záležitostech naplňování memoranda. Kontaktní osoba však 
není oprávněna měnit memorandum nebo jeho obsah.
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Článek IX. 
Účastníci memoranda, statutární město Pardubice a Česká basketbalová federace, z.s., se 

dohodli společně postupovat při naplňování jednotlivých článků tohoto memoranda s cílem 
zdůrazňovat význam sportu s přípravou sportovní reprezentace a obyvatel města Pardubic 
deklarované v preambuli tohoto memoranda. 

Toto Memorandum vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou účastníků memoranda. 

Účastníci prohlašují, že toto Memorandum vyjadřuje jejich skutečnou vůli, s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

Memorandum nezakládá právo žádné ze stran na finanční či jiné plnění od druhé strany. Závazky 
z memoranda nejsou soudně vymahatelné.  

Změny a doplnění memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho 
obsahu. 

Sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána 
dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

Se vzájemně poskytnutými informacemi budou účastníci memoranda nakládat v souladu 
s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně. 

Účastníci memoranda budou vhodným způsobem informovat své členy, spolupracovníky a 
orgány o přijetí memoranda a o rozsahu spolupráce. 

Memorandum se uzavírá do doby vybudování a dokončení sportovního areálu DUKLA 
SPORTOVNÍ. Po dohodě účastníků memoranda může být Memorandum prodlouženo písemným 
dodatkem k Memorandu. 

Memorandum může být písemně vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud: 

a) jedna ze stran zanikne; 

b) jedna ze stran dobrovolně ukončí spolupráci; 

c) dochází jednou ze stran k dlouhodobému nenaplňování společných cílů popsaných 
v Memorandu.  

Toto memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden. 

 

 

V Praze dne: 24. 1. 2019 

 

 

 

 

 
_______________________________ _______________________________ 
 Ing. Martin Charvát JUDr. Miroslav Jansta 
 primátor statutárního města Pardubice předseda České basketbalové federace, z.s. 
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Statutární město Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 
 

 
 
Vyřizuje: Mgr. Aleš Uchytil  
Telefon: 466 859 480 
Email: ales.uchytil@mmp.cz 
 

Vážený 
 
 
530 06 PARDUBICE 
 

 
 
 
Datum:  

 

 
 
 
 
 
Vážený pane, 
 
dne 16. 1. 2019 byla doručena magistrátu petice vyjadřující nesouhlas s vybudováním mostu přes 
Bylanku pro motorová vozidla místo stávající lávky pro pěší a cyklisty (dále jen „petice“).  
 
Petice byla dne 21. 2. 2019 projednána na Zastupitelstvu města Pardubice (dále jen „ZmP“) s tímto 
výsledkem.  
 
Ve stručnosti lze k dané věci uvést, že jako petenti se domáháte toho, aby v rámci developerského 
projektu, který je realizován společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.,(dále jen „CZSH“) a v rámci kterého 
tato společnost vybudovala v jihovýchodní části Svítkova na levém břehu Bylanky 163 rodinných domů, 
nebyl vybudován přes břeh Bylanky most pro motorová vozidla, ačkoliv dle původního územního 
rozhodnutí na tento projekt zde tento most měl být vybudován ( viz. č.j. ÚSO201281/06/07/Fi/roz ze 
dne 21. 2. 2017). V současné době i samotná společnost CZSH usiluje o to, aby tento most pro motorové 
vozidla zde vybudován nebyl. Tato společnost proto zažádala o změnu původního územního rozhodnutí 
ÚSO201281/06/07/Fi/roz ze dne 21. 2. 2017. Její žádost však byla Stavebním úřadem Magistrátu města 
Pardubice zamítnuta, a to z důvodu nesouhlasného stanoviska Odboru dopravy Magistrátu města 
Pardubice pod č.j. MmP 22182/2018. Samotné rozhodnutí Stavebního úřadu Magistrátu města 
Pardubice, kterým byla zamítnuta žádost CZSH o změnu územního rozhodnutí 
ÚSO201281/06/07/Fi/roz, pak bylo v rámci odvolacího řízení zrušeno Krajským úřadem Pardubického 
kraje a vráceno stavebnímu úřadu k novému projednání, v rámci kterého se bude muset vypořádat i 
s námitkou CZSH o systémové podjatosti celého Magistrátu města Pardubice. 
 
Jak je zřejmé ze shora uvedeného, otázka toho, zda most pro motorová vozidla přes tok Bylanky bude 
či nebude vybudován, je otázkou, která je řešena odbornými útvary Magistrátu města Pardubice 
(Stavební úřad a Odbor dopravy) v probíhajícím správním řízení, a to v rámci výkonu jejich přenesené 
působnosti (tj. výkonu státní správy). V tomto směru nemůže Zastupitelstvo města Pardubice (nejvyšší 
orgán obce v rámci výkonu samostatné působnosti) udílet těmto odborným útvarům pokyny v tom 
smyslu, jak mají danou otázku vyřešit, a v tomto smyslu tak i na danou petici odpovědět (byť petice o 
takovou odpověď ve své podstatě usiluje). Ačkoliv je zřejmé, že by taková odpověď zastupitelstva 
petentům (tj. most přes Bylanku ANO/NE) nebyla pro dotčené orgány státní správy závazná (tj. pro 
Stavební úřad Magistrátu města Pardubice a Odbor dopravy), bylo by možné konstatovat, že taková 
odpověď by jen zvýšila riziko pro vyslovení tzv. systémové podjatosti celého pardubického magistrátu, 
kdy by mohla být celá věc pardubickému magistrátu odejmuta z rozhodování a přidělena jinému 
obecnímu úřadu k rozhodnutí.  
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O termínu projednávání nového územního plánu na zasedání ZmP, tak, jak o to žádáte, Vás budeme 
předem informovat. 
 
S pozdravem 

 
Ing. Martin Charvát  
primátor  
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Smlouva o nájmu  
uzavřená podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění 

 

PRONAJÍMATEL 

Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Zelené Předměstí, 530 21 
zastoupené   Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
IČ:  00274046  
DIČ:  CZ00274046  
bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:  326-561/0100 
kontaktní osoba Ing. Miroslav Čada 
telefon:   466859479   
e-mail:                             miroslav.cada@mmp.cz 
a 

NÁJEMCE 

Dostihový spolek a.s.  
se sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice 
zastoupený  Martinem Korbou, místopředsedou představenstva 
IČ:   48155110 
DIČ:  CZ48155110 
bankovní spojení:           ČSOB Pardubice 
číslo účtu:                         1732107/0300 
kontaktní osoba:              Martin Korba 
telefon:                              773 793 805    
e-mail:                                korba@zavodistepardubice.cz                
      
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany tuto: 
  

 
smlouvu o nájmu mobilního kluziště 

 

I.   

PŘEDMĚT A ÚČEL NÁJMU 

1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává k dočasnému užívání nájemci „MOBILNÍ KLUZIŠTĚ 
s ledovou plochou v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích“ (dále jen „předmět nájmu“ 
nebo „KLUZIŠTĚ“), a to pouze pro účely pořádání akce s názvem Taxis Snow Polo (dále jen 
„akce“), kdy pořadatelem je reklamní agentura Hustá pěna, s.r.o., IČ: 24309478, se sídlem K 
Dýmači 126, Cholupice, 143 00 Praha 4, a za podmínek uvedených v této smlouvě.  
 

2. Nájemce se zavazuje pronajímateli zaplatit dále sjednané nájemné.  
 

3. Nájemce prohlašuje, že veškeré činnosti související se sjednaným účelem nájmu budou 
prováděny v souladu s touto nájemní smlouvou, s vynaložením odborné péče, kvalifikovaně a 
hospodárně, a dále se nájemce zavazuje jednat v souladu s jemu známými obchodními 
zvyklostmi a v zájmu prezentace dobrého jména pronajímatele.  
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4. Nájemce je povinen zajistit veškerá opatření související s pořádáním sjednané akce podle této 

smlouvy tak, aby bylo možné i přes negativní vyjádření pronajímatele a zhotovitele předmětu 
nájmu sjednanou akci na předmětu nájmu bez problémů uspořádat, přičemž je nájemce v 
daném případě plně odpovědný za veškeré vzniklé škody, a je povinen po skončení akce vrátit 
pronajímateli předmět nájmu v původním stavu.  

 
II. 

 TRVÁNÍ NÁJMU 

1.    Smlouva  se  uzavírá  na  dobu  určitou od 1.3.2019 do 3.3.2019. Nájem zaniká uplynutím doby, 
na kterou byl sjednán. Před uplynutím doby nájmu je možné ukončit užívací vztah písemnou 
dohodou smluvních stran.  

 
2. Porušuje-li smluvní strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, má dotčená strana právo 

písemně vypovědět nájem bez výpovědní doby. Výpověď je účinná dnem doručení druhé straně 
a musí být odůvodněna. 

 

III.  

NÁJEMNÉ,  SPLATNOST A ZPŮSOB PLATBY 

1. Za užívání  kluziště  se  nájemce  zavazuje  zaplatit  pronajímateli jednorázové nájemné v celkové  
výši 24 000,- Kč + příslušná sazba DPH (slovy dvacetčtyřitisíc korun českých). 
 

2. Nájemné je splatné jednorázově, a to na základě faktury vystavené pronajímatelem se splatností 
14 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení nájemci. 

 
3. Platba nájemného bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 

pronajímatele. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy bude příslušná 
částka připsána na účet pronajímatele.   
 

4. Faktura – daňový doklad vystavený pronajímatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a 
náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. 

 
5. Ve sjednané ceně nájemného jsou zahrnuty veškeré náklady nájemce spojené s užíváním 

předmětu nájmu a pořádáním výše uvedené akce dle této smlouvy. 
 

6. Náklady energií včetně vodného a stočného budou v souvislosti s účelem nájmu pronajímatelem 
fakturovány nájemci, a to zpětně za předchozí kalendářní měsíc v návaznosti na reálně 
provedené odpočty předmětných energií, respektive vodného a stočného za uvedené období.  

 
IV.   

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Pronajímatel přenechá nájemci k užívání předmět nájmu uvedený v čl. I. ve stavu způsobilém 
k užívání a účelu nájmu uvedenému v článku I. této smlouvy, a dále se pronajímatel zavazuje 
poskytnout nájemci nerušený výkon jeho práv.  

 
2. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu jen ke sjednanému účelu, pro který je dle této 

smlouvy pronajat tak, aby nedošlo k jejich poškození, zničení, či nepřiměřenému opotřebení. V 
případě, že by k takovým skutečnostem ze strany nájemce docházelo, zavazuje se nájemce na své 
náklady uvést předmět nájmu do původního stavu, nebo uhradit pronajímateli v plné výši 
náklady na toto uvedení v předešlý stav; a dále je povinen nahradit vzniklou škodu v plné výši.  
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3. Nájemce je povinen dodržovat při užívání předmětu nájmu příslušné obecně závazné předpisy 

zejména pak protipožární, hygienické, bezpečnostní a ochrany životního prostředí.  
 

4. Nájemce je povinen svým nákladem zajišťovat drobné opravy a veškerou běžnou údržbu 
předmětu nájmu včetně všech jejich součástí a příslušenství, a to takovým způsobem, aby byla 
zachována záruka předmětu nájmu poskytnutá pronajímateli ze strany zhotovitele KLUZIŠTĚ, a 
dále budou zachovány smluvené, nebo jinak obvyklé vlastnosti předmětu nájmu. 

 
5. Nájemce bude dále zajišťovat a hradit opravy takových zařízení, která slouží výlučně zvláštnímu 

účelu nájemce pro sjednanou akci (např. reklamní tabule, související zařízení apod.). Nájemce 
není oprávněn instalovat, polepovat ani jinak opatřit předmět nájmu reklamními nápisy, štíty, 
návěstími a jinými podobnými znameními bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 

 
6. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, jinak 

odpovídá za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla. Veškeré úpravy prováděné 
nájemcem na předmětu nájmu vyžadují výslovného předchozího a písemného souhlasu 
pronajímatele. 

 
7. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele poskytnout 

předmět nájmu nebo jeho část do užívání třetím osobám a není oprávněn činit jakákoliv další 
právní jednání vč. uzavírání smluv týkajících se jakéhokoliv využívání předmětu nájmu. Toto 
ustanovení neplatí v případě jednání nájemce s  reklamní agenturou Hustá pěna, s.r.o., IČ: 
24309478, se sídlem K Dýmači 126, Cholupice, 143 00 Praha 4, jako s organizátorem v rámci 
sjednané akce uvedené v článku I. této smlouvy, k jejímu pořádání pronajímatel uděluje na 
základě této smlouvy svůj výslovný souhlas. 

 
8. Nájemce se tímto zavazuje, že v plném rozsahu, bez uplatnění jakýchkoli jiných nároků vůči 

pronajímateli, odškodní pronajímatele na jeho první výzvu, pokud bude vůči pronajímateli 
uplatněn jakoukoli třetí osobou nárok na náhradu škody nebo nárok na vydání bezdůvodného 
obohacení vzniklý a/nebo související s uzavřenými smlouvami o využití předmětu nájmu.  

 
9. Nájemce je povinen předat předmět nájmu ke dni skončení nájmu pronajímateli řádně vyklizený, 

funkční, a ve stavu v jakém jej převzal. Za tímto účelem bude sepsán písemný protokol. Pokud 
nájemce nevyklidí a nepředá předmět nájmu pronajímateli ani do 10 dnů od skončení nájmu, 
zaplatí kromě smluveného nájemného smluvní pokutu ve výši 2,5 % z celkové výše sjednaného 
nájemného za každý i započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně/škůdci náhrady škody, a 
to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu. 

 
V.   

ODPOVĚDNOST  
 

1. Nájemce odpovídá za jakákoliv poškození, znehodnocení, zkázu, ztrátu nebo zcizení předmětu 
nájmu, a to až do výše pojistných cen uvedených v této smlouvě.  
 

2. Odpovědnost vzniká dnem podpisu této nájemní smlouvy a trvá až do okamžiku podpisu 
protokolu o vrácení předmětu nájmu.  

 
VI.  

POJIŠTĚNÍ 
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1. Nájemce je povinen na svůj náklad uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, a to i ve smyslu ust. § 2904 
OZ. Výše pojistného plnění musí činit nejméně 10 mil. Kč. 

 
2. Nájemce je povinen na svůj náklad zajistit, aby pojistná smlouva ve smyslu odst. 1 tohoto článku 

této smlouvy nabyla účinnosti nejpozději ke dni podpisu této smlouvy a byla udržována v plném 
rozsahu po celou dobu trvání této nájemní smlouvy.  

 
3. Nájemce se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit 

pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Nájemce je povinen předložit pronajímateli nejpozději 
jeden den před zahájením nájmu pronajímateli potvrzení o sjednání všech pojistných smluv a 
kopie pojistných smluv, které uzavřel na základě této nájemní smlouvy, jakmile bude mít tyto k 
dispozici, a to společně s dokladem o řádném zaplacení pojistného.  

 
VII.    

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 
zejména Občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.). Jakékoliv spory plynoucí z této 
smlouvy, které se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírem, budou řešeny obecným soudem 
podle předmětu sporu. 
 

2. Pokud by byla jednotlivá ustanovení této smlouvy zcela či částečně neplatná nebo by se stala 
zcela či částečně neplatnými, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Namísto 
neplatného ustanovení bude považováno za dohodnuté platné ustanovení, které se pokud 
možno blíží smyslu a účelu neplatného ustanovení. To platí i tehdy, pokud neplatnost některého 
ustanovení spočívá v míře plnění nebo v čase, platí pak právně přípustná míra. 

 
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 

doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvníma stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i 
když již bylo započato s plněním. 

 
4. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá 

smluvní strana. 
 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám význam jednotlivých ujednání této smlouvy, že tato 
smlouva je výrazem jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle.   

 
 
V Pardubicích dne:  

 

Pronajímatel            Nájemce  

 

…………………………………………………      …………………………………………………….… 
Statutární město Pardubice                                                                 Dostihový spolek a.s.   
        Ing. Martin Charvát                        Martin Korba          
          primátor města              místopředseda představenstva    
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DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 

Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené      Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČO:                   002 74 046 
DIČ:                   CZ00274046 
(dále jen „Příkazce“) 
a 
Dostihový spolek a.s. 
se sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice 
zastoupený   Martinem Korbou, místopředsedou představenstva          
IČO:          481 55 110 
DIČ:         CZ48155110 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 918 
 (dále jen „Příkazník“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
 

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ 
I. 

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.11.2018 Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je 

provozování mobilního kluziště s ledovou plochou v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích 
(dále jen „Smlouva“). Ledová plocha má být v rámci této Smlouvy využívána prioritně se 
zaměřením na bruslící veřejnost, rodinné bruslení a ostatní amatérské aktivity na ledě a 
výhledově též pro pořádání hokejových zápasů. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 1.3.2019 
s opcí. 

2. Příkazník by rád využil mobilní kluziště pro účely akce „Taxis Snow Polo“, která by se měla konat 
ve dnech 1.-3.3.2019, a jejímž by byl spolupořadatelem. 

3. Jelikož výše uvedená akce svým zaměřením nekoresponduje s účelem, ke kterému má být ledová 
plocha využívána a akce ani není pořádána Příkazcem, dohodly se smluvní strany na dále v tomto 
dodatku č. 1 uvedených změnách Smlouvy. 

 
II. 

Předmět dodatku 
1. Tímto dodatkem č.1 se na základě usnesení Rady města Pardubic č………… ze dne ……… mění 

Smlouva následovně:                                                                                                                                                                             
V Článku 2. Doba trvání smlouvy se mění odst. 2.1, tak že nově zní: 
2.1    Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1.12.2018 do 28.2.2019. Účinky smlouvy mohou 

být prodlouženy dodatkem k této smlouvě ve vazbě na prodloužení termínu PROVOZU 
KLUZIŠTĚ. Pro účely této smlouvy je doba od 1.12.2018 do 28.2.2019 označena jako PROVOZNÍ 
OBDOBÍ. 

 
V Příloze č.1 Smlouvy – Ceník + základní provozní informace se mění den ukončení provozního období 
z 1.3. na 28.2. 
 
2. Změny Smlouvy uvedené v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku se vztahují pouze k prvnímu 

PROVOZNÍMU OBDOBÍ tj. období 2018/2019. V případě využití opčního práva Příkazcem bude 
v následujících letech doba trvání Smlouvy i PROVOZNÍHO OBDOBÍ nastavena tak, jak bylo 
původně sjednáno tj. od 1.12. do 1.3.  
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3. Článek 4. Vybavení poskytnuté pro plnění dle této smlouvy, součinnost a povinnosti Příkazce se 

doplňuje o následující:  
4.4 Příkazce potvrzuju, že v souladu se schváleným provozním rozpočtem příkazce pro zajištění PROVOZU  

MOBILNÍHO KLUZIŠTĚ je součástí rozpočtu příkazce pokrytí služeb nebo mzdových nákladů Příkazníka, 
jejichž zajištění ze strany Příkazníka přímo souvisí s efektivní a hospodárnou péčí o ledovou plochu, 
resp. se zajištěním vhodných provozních podmínek umožňujících využívání kluziště širokou veřejností, 
tj. zejména se jedná o tyto  profese nebo služby (rolbař, šatnář, pořadatel a služba zajištění zvýšené 
ostrahy areálu nad rámec běžného provozu závodiště apod.). 

4.5 Příkazce potvrzuje, že v souladu s provozním rozpočtem schváleným pro zajištění PROVOZU 
MOBILNÍHO KLUZIŠTĚ má povinnost hradit veškeré náklady spojené se zajištěním provozu rolby, její 
opravy a servisu, včetně pronájmů náhradní rolby.   

 

5. Článek 5. Cena, odst. 5.1. se za větu třetí doplňuje věta tohoto znění:  
Příjmy budou po dohodě smluvních stran na uzavření tohoto dodatku č. 1 za období od 1. 1. 2019 do 28. 2. 
2019 děleny mezi smluvní strany v poměru 50 % pro Příkazce, 50 % pro Příkazníka s tím, že dělení tržeb ze 
vstupného je stanoveno s ohledem na povinnost Příkazníka zajistit propagaci PROVOZU KLUZIŠTĚ, resp. na 
jeho motivaci získat pro tuto aktivitu co nejvíce návštěvníků na straně jedné, a s ohledem na růst 
mimořádných výdajů příkazníka (např. neočekávané výdaje na opravy rolby vč. nutnosti zajistit rolbu 
náhradní) na straně druhé.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. 
3. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 jej odešle 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku 
č. 1 Příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem od počátku zrušen s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství       
(§ 504  z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn bez podpisů.  
7. Tento dodatek č. 1 je uzavírán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. 
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily, že je pro ně dostatečně 

určitý a srozumitelný, že byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na 
důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 
 

V Pardubicích dne  
 
…....................................................                ...................................................... 
Ing. Martin Charvát                                                                Martin Korba 
primátor města                                                                       místopředseda představenstva  
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady města Pardubic č. ……../ ze dne  ….. 
 
Dne:                                                                                      
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Statutární město Pardubice 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 
 

 
 
Vyřizuje: Mgr. Aleš Uchytil  
Telefon: 466 859 480 
Email: ales.uchytil@mmp.cz 
 

Vážený pan 
 
 
 
530 03 PARDUBICE 
 

 
 
 
Datum:  

 

 
 
 
 
 
Vážený pane, 
 
dne 24. 1. 2019 byla na jednání Zastupitelstva města Pardubice předána pracovníkům Magistrátu městu 
Pardubice petice proti demolici kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích (dále jen „kaple“).  
 
Zastupitelé města Pardubice na svém zasedání dne 21. 2. 2019 vaši petici projednali a dospěli k níže 
uvedenému stanovisku. 
 
Statutární město Pardubice může aktuálně mít jen zprostředkovaný vliv na to, zda kaple bude či nebude 
zdemolována, a to z následujících důvodů:  
 
Statutární město Pardubice po důkladném prošetření věci zjistilo, že není a ani nikdy nebylo vlastníkem 
kaple. Tato je ve vlastnictví fyzických osob. Statutární město Pardubice tyto dohledalo, resp. dohledalo 
dědice původních vlastníků kaple, neboť původní vlastníci kaple již zemřeli. Samotné dědictví kaple 
nebylo doposud dle našich informací doprojednáno. Nicméně město je s těmito dědici v jednání, a to za 
účelem záchrany a obnovy kaple, o kterou usiluje též spolek Omnium z.s. 
 
Statutární město Pardubice tak nemá k objektu kaple žádné právo, které by mu umožnilo jeho demolici 
či rekonstrukci. Žádné demoliční práce, které by bylo třeba zastavit, zahájeny nebyly. Naproti tomu 
kroky vedoucí k obnově kaple již Statutární město Pardubice podniká. Musí však respektovat, že 
rozhodující vliv na osud této nemovité věci je v rukou jejích vlastníků.  
 
Samotné vyčlenění předmětné částky ve výši 300.000,-Kč v rozpočtu města Pardubice na demolici 
kaple, jež byla schválena Zastupitelstvem města Pardubice dne 20. 9. 2018, a to pro rok 2018, je pak 
třeba chápat jako jistý akt prevence pro případ, že by samotnou demolici kaple z důvodu jejího 
havarijního stavu nařídil bez dalšího stavební úřad, kdy náklady s tím spojené by potom mohla nést 
obec (město Pardubice), byť by nebyla vlastníkem kaple. Obec by pak mohla tyto náklady spojené 
s demolicí až následně vymáhat po skutečném vlastníkovi zdemolované kaple (viz. § 135 stavebního 
zákona). V současné době, tj. pro rok 2019, již žádné finanční prostředky na demolici kaple vyčleněny 
nejsou (finanční prostředky vyčleněné v roce 2018 na demolici kaple nebyly převedeny do roku 2019). 
 
S pozdravem 

 
Ing. Martin Charvát  
primátor  



Deklarace o spolupráci na společném záměru 

 

Ministerstvo kultury České republiky 
Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1 

které zastupuje    doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., ministr 

IČ: 00023671 
ID datové schránky: 8spaaur 
(dále jen „ministerstvo“) 
 

Pardubick! kraj,  
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
 

kter! zastupuje:   JUDr. Martin Netolick! Ph.D., hejtman  
 
IČ: 70892822 
ID datové schránky: z28bwu9 
(dále jen „kraj“) 
 

Statutární město Pardubice,  
Pern"t!nské náměstí 1, 532 21 Pardubice 
 

které zastupuje:   Ing. Martin Charvát, primátor  
 

IČ: 00274046 
ID datové schránky: ukzbx4z 
(dále jen „město“) 
 
Československá obec legionářská, z.s.  
Sokolská 33, Hotel Legie, 120 00 Praha 2 
 

kter! zastupuje:   MUDr. Pavel Budinsk!, Ph.D., MBA, předseda 
 

IČ: 45247455 
ID datové schránky: uevjjwr 
(dále jen „spolek“) 
 
 

Preambule: 

s uvědoměním si nezbytnosti stanovení společn!ch podmínek k účelné a efektivní 

spolupráci v oblasti finanční podpory a koordinace přístupu prosazování společn!ch 

zájmů záchrany a obnovy Larischovy vily v krajském městě Pardubice, deklarují v!"e 

uvedené subjekty tímto dohodu o společném záměru: 

 

Článek I. 
Identifikace společného záměru 

 

Předmětem dohody je zejména poskytnutí finančních dotací z rozpočtov!ch prostředků ministerstva, 

kraje a města, a to v souladu s platnou legislativou České republiky, spolku na obnovu v!znamné 

kulturně-historické lokality na území města Pardubice tzv. Larischovy vily, kulturní památky, katalog. 

č. 1730126053, která je dějinách na"í vlasti v!razn!m mementem nacistické genocidy za II. světové 

války spojené předev"ím s temn!mi událostmi roku 1942 a obcí Le#áky v Pardubickém kraji. 



Pozemek jeho# součástí je stavba č.p. 549 (Larischova vila) je zapsán na LV 50447, p.č.st. 35, k.ú. 

Pardubičky, v!měra 980 m2 a dle náhledu do KN ze dne 14.08.2018 je ve vlastnictví Československé 

obce legionářské, z.s., IČ: 45247455 (dále také Spolek). Spolek se touto deklarací zavazuje 

k dofinancování obnovy v!"e uvedené věci nemovité. 

  
Článek II. 

Formy spolupráce na společném záměru 
 

V souladu s platnou legislativou České republiky budou dle této deklarace formy spolupráce 

následující: 
 

1. Spolupráce při poskytnutí finančních dotací z rozpočtov!ch prostředků ministerstva, kraje a 

města Spolku na obnovu Larischovy vily i přilehl!ch pozemků v Pardubicích v celkové 

předpokládané v!"i 45 milionů Kč v podílech jednotliv!ch signatářů ministerstvo „v rámci sv!ch 

dotačních titulů na obnovu kulturních památek dle mo#ností státního rozpočtu“, 15 milionů Kč 
kraj a 15 milionů Kč město. Bli#"í podmínky poskytnutí dotací budou stanoveny samostatn!mi 

smlouvami, a to v souladu se záměrem uveden!m v čl. I této deklarace. 

2. Spolupráce na zpracování a podání návrhu na prohlá"ení Larischovy vily národní kulturní 

památkou ministerstvem ve spolupráci s krajem a městem. 

3. Vzájemné informování signatářů o aktivitách v dané lokalitě s cílem synergick!ch efektů 

i v návaznosti na Národní kulturní památku popravi"tě – Zámeček (pietní území) 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Signatáři této deklarace vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblasti vymezené touto 

dohodou formami zde uveden!mi. 

2. Deklarace je projevem svobodné a vá#né vůle v"ech čtyř signatářů. 

3. Tuto deklaraci je mo#né měnit a doplňovat v!hradně písemn!mi dodatky přijat!mi 

a podepsan!mi v"emi signatáři. 
4. Deklarace je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nich# ka#d! signatář obdr#í po jednom 

originálu. 

5. Deklarace se uzavírá na dobu do…........... a nab!vá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

posledním signatářem.  

6. Tato deklarace byla projednána na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne ……………… 

2018 a schválena usnesením Z/…/19 

7. Tato deklarace byla projednána na jednání Zastupitelstva statutárního města Pardubice dne 

………. a schválena usnesením Z/…….   

 
 
 

V Praze dne ……………….   doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.  
 
 
 
V Pardubicích dne ……………….  JUDr. Martin Netolick!, Ph.D.  
 
 
 

V Pardubicích dne ……………….  Ing. Martin Charvát  
 
 
 

V Praze dne ……………….   MUDr. Pavel Budinsk!, Ph.D., MBA  
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Akční plán pro oblast kultury na rok 2019, včetně vyhodnocení akčního plánu za rok 2018
modrá - nově zařazená opatření
bílá - víceletá opatření, která trvají
červená - opatření pro rok 2018, která se nepodařilo realizovat
zelená - opatření roku 2018, která byla realizována

rozpočtově věcně Komentář Vyhodnocení

OŠKS zmapuje procento dětí v ZŠ a
MŠ, které se z finančních důvodů neúčastní

kulturních akcí.
1.1.1. Statistický přehled 2019 OŠKS

Bude provedeno šetření potřeb
cílových skupin sociálně či kulturně

znevýhodněných.
1.2.1.

Analýza potřeb 
sociálně či kulturně 

znevýhodněných 
skupin

2018-2019 OŠKS,
OSV

Na rok 2018 je 
plánováno 
zahájení 

mapování. Bude 
realizováno ve 

spolupráci s OSV. 

úkol trvá - probíhá 
diskuze o průzkumu 
v rámci komunitního 

plánování ve 
spolupráci s OSV

 Organizacím bude poskytnuta
podpora při vytváření nabídek pro sociálně

či kulturně znevýhodněné skupiny.
1.2.2.

Komunikační 
platforma 2019 OŠKS, OSV

Osamělým seniorům s potřebou
doprovodu bude umožněn přístup ke

kultuře.
1.2.3.

Snadnější přístup 
seniorů ke kultuře 2018

OŠKS,
OSV

Bude 
realizováno 

prostřednictvím 
projektu Senior 

taxi

Senior taxi

Organizace definují standardy
vedoucí k odstaňování bariér v přístupu ke

kultuře.
1.2.4.

Nabídka kulturních 
organizací. 2018 - 2019

OŠKS,
KFP, VČD,
TIC, COK

Na rok 2018 je 
plánováno 

zahájení 
mapování. 

úkol trvá

OKCR bude aktivně pracovat s
mezerou mezi kulturní nabídkou a

požadavky obyvatel.
1.3.1.

Přehled poptávky a 
nabídky v oblasti 

kultury
2019 OŠKS

Bude realizována kampaň informující
o kulturní a volnočasové nabídce během

letních prázdnin.
1.3.2.

Kampaň informující 
o nabídce během 
letních prázdnin

2019 OŠKS
realizováno již v 

roce 2018

Alokace finančních prostředků
magistrátu města na kulturní činnosti bude

pravidelně analyzována.
1.4.1.

Analýza alokace 
finančních 

prostředků v oblasti 
kultury

2019 OE, OŠKS

OŠKS poskytne zvýšenou
metodickou podporu nově zřizovaným

organizacím (TIC, COK).
1.4.3.

Kontinuální podpra 
organizací 2018 OŠKS

Realizováno 
celoročně

MmP a úřady městských obvodů
zlepší vzájemnou koordinaci v podpoře

kulturních a komunitních aktivit.
1.4.4.

lepší spolupráce 
Magistrátu a 

obvodů
2018

OŠKS, OE,
ÚMO

Obvody budou 
zapojeny do 
mapování. 

(projekt Pěstuj 
prostor apod.)

spolupráce na 
projektu - Pěstuj 

prostor

Program podpory kultury bude rozšířen o možnost čerpání minigrantů 1.5.1.

Program podpory 
kultury rozšířen o 
možnost čerpání 

minigrantů

2018

OŠKS,
kulturní
komise

RmP

realizováno v roce 
2019

Obecný statut a jednací řád komisí bude
upraven tak, aby členy komisí byli jmenováni

odborníci z dané oblasti. Bude zváženo vytvoření
grantové komise.

1.5.4.

Obecný status 
pamatuje na 

členství odborníků v 
komisi

2019  KT, OŠKS

Status byl 
upraven - počítá 

se s možností 
návrhu 

dodatečných 
odborníků

Budou nadefinovány závazné podmínky
zodpovědného přístupu jednotlivých členů

kulturní komise.
1.5.5.

Definice 
zodpovědného 
přístupu členů 

komise

2019 KT, OŠKS

MmP připraví program pro rozvíjení
dovedností nezřizovaných organizací v oblasti

využívání vícezdrojového financování.
1.6.1.

Návrh způsobu 
vícezrojového 

financování 
nezřizovaných 

orgranizací

2018 - 2019 OŠKS

Seminář - cílem 
je zlepšit 

dovednosti v 
oblati získávání 

prostředků.  

plán na rok 2019

Magistrát města bude zprostředkovávat
komunikaci mezi organizacemi kultury a

soukromým sektorem.
1.6.3. Účinná platforma 2018 OŠKS

Kulturní fórum, 
platforma 

vícezdrojového 
financování

nerealizováno

Vznikne účinná platforma pro
komunikaci škol a kulturních organizací. 2.1.1.

Vznik komunikační 
platformy 2018 OŠKS nerealizováno

OMI společně s OŠKS zajistí kvalitní a
dostatečné prostorové kapacity pro činnost

základních uměleckých škol.
2.2.1.

Kvalitní prostor pro 
ZUŠ 2018 - 2020

OŠKS,
ředitelé
škol a

školských
zařízení,
kulturní

organizace

trvá

V rámci transformace Programu
podpory kultury je věnována zvláštní

pozornost zájmové umělecké činnosti dětí a
mládeže.

2.2.2.

Program podpory 
kultury rozšířen o 
možnost čerpání 

minigrantů

2019 OŠKS

Město podporuje zřizované kulturní
instituce v rámci příspěvku zřizovatele ve

vytváření uměleckých programů pro děti a
mládež.

2.2.3. Fungující programy 
pro děti a mládež

2018 PO
programy fungují, 
propagace v rámci 

MS

Město podporuje programy kulturních
institucí města i kraje, které posilují

identifikaci obyvatel s místem, poznávání
místní historie a vztahu ke kulturnímu

dědictví.

2.2.4.

Programy 
podporující 

identifikaci obyvatel 
s městem

2018 OŠKS

Např. v rámci 
tematických 

grantů Programu 
podpory kultury.

Realizováno v rámci 
výročí 100 let od 

vzniku ČSR

OŠKS společně s ORS zajistí otevřený a
rovný přístup k informacím, podpoří

kapacity a know how subjektů v podávání
grantových žádostí na národní i

mezinárodní úrovni a určí klíčové projekty
pro ITI.

2.3.2.
Komunikační 
platforma pro 

sdílení informací
2019 ORS, OŠKS

Již funguje, 
web:http://iti.hr
adec.pardubice.e

u/

Formát kulturního servisu v Radničním
zpravodaji bude revidován, aby odpovídal

potřebám cílových skupin.
3.1.1.

Nový formát 
Radničního 
zpravodaje

2019 OŠKS, KP, TIC

Bude vytvořena podpora spolupráce na
vzájemné propagaci akcí kulturních organizací

ve městě.
3.1.3. Společná propagace 2019 OŠKS

Již probíhá 
probíhá; Pard. 
tahouni a TO 
Pardubicko

V případě realizace rekonstrukce
oficiálního webu města se zajistí jeho

provázanost s www.ipardubice.cz. V případě odkládání rekonstrukce 
webu města bude realizována modernizace webu ipardubice.cz

3.1.4. nový web TIC 2018
OŠKS, TIC, 

OIT, KP

V případě, že 
tvorba nového 

webu města 
nebude 

realizována, 
bude web TIC 
modernizován 
do doby, než 

Web není 
rekonstruován, úkol 

trvá

Zakončení/výstup Termín plnění Odpovědnost rozpočtově

Akční plán pro oblast kultury na rok 2019, včetně vyhodnocení akčního plánu za rok 2018

Název opatření/projektu Odpovídá cíli

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP - kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta
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Bude vytvořena kampaň o tom, jak vkládat
informace na web www.ipardubice.cz. 3.1.6.

Návod vkládání 
informací na 
ipardubice.cz

2018 TIC, OŠKS
nerealizováno, úkol 

trvá

Budou provázány propagační nástroje
města a jeho „akciovek“ a sjednotí se přístup k
pronájmům reklamních ploch pro komerční a

nekomerční akce při stanovení kritérií.

3.1.8.

Jasně stanovená 
pravidla a kritéria 

přístupu reklamních 
ploch

2019

Městská doprava bude využita jako nosič
pro propagaci kulturních aktivit. 3.1.9.

Reklama na MHD 
na kulturní aktivity 2018 OŠKS

Primárně pro 
Pardubické 

thaouny

Probíhá - k programu 
Pard. tahouni

Ve vztahu k Pardubickému kraji budou
připraveny podklady a argumenty k prosazování

důležitosti rozvoje kultury a cestovního ruchu
Pardubic jako stěžejního města, důležitého pro

rozvoj turismu celého Pardubického kraje.

3.1.10.

Podklady, 
argumenty a 
pravidelná 

komunikace

2019 OŠKS

Již nastaveno - 
OŠKS se 

pravidelně schází 
s vedením 

odboru kultury, 
sportu a CR

Iniciuje se vznik pracovní skupiny pro
zahájení přípravy podkladů pro zadání a
vytvoření marketingové strategie města.

3.1.11. Vznik pracovní 
skupiny

2018-2019 OŠKS, KP
 úkol trvá, proběhly 

první schůzky s 
kanceláří primátora

V rámci plánované marketingové strategie
bude vytvořena interní komunikační strategie. 3.1.12.

Interní komunikační 
strategie 2019 KP

Bude podpořena místní nezávislá
scéna a menšinové žánry. 3.2.3. Účinná podpora 2019 OŠKS

Probíhá - 
podpora COK - 
spolupráce s 
neziskovým 
sektorem

MmP města iniciuje vytvoření
jednotné metodiky sběru dat ve

spolupráci se zřizovanými organizacemi
města i Pardubického kraje v konzultaci

s nezřizovanými kulturními
organizacemi.

3.3.1. Jednotná metodika 
sběru dat

2018 -2019

OŠKS, 
Pardubicko - 

Perníkové 
srdce Čech

Data jsou sbírána se 
zaměřením na CR. 

Současně byla 
navázána spolupráce 

s UNI Pce s cílem 
vytvoření jednotné 
metodiky sběru dat. 

Bude vytvořen online formulář pro
sběr dat o návštěvnících.

3.3.2. formulář pro sběr 
dat

2018

OŠKS, 
Pardubicko - 

Perníkové 
srdce Čech

Formulář vytvořen - s 
důrazem na CR

Zpracování statistických informací
o činnosti bude součástí žádosti o

dotaci.
3.3.3.

Statistické 
informace uvádějí 
žadatelé v rámci 
žádostí o dotaci

2019 OŠKS

V současnosti 
jsou data 

získávána v 
rámci závěrečné 

zprávy

MmP uspořádá seminář zaměřený
na možnosti a techniky zjišťování

kvalitativní i kvantitativní zpětné vazby.
3.3.4. Seminář 2019 OŠKS

Budou vytvořeny vzory pro
zpracování výročních zpráv organizací. 3.3.5.

Vytvořen vzory pro 
zpracování 

výročních zpráv
2019 OŠKS

Bude navázána spolupráce s
Univerzitou Pardubice za účelem

spolupráce při vyhodnocení
ekonomického dopadu kultury pro

město.

3.3.6.

Pplatforma pro 
měření 

ekonomického 
dopadu kultury

2019 OŠKS

Spolupráce byla 
navázána s 
fakultoou 

Ekonomicko-
správní, na 
projektu se 

pracuje
Oddělení kultury a cestovního

ruchu iniciuje vytvoření "Kulturní rady"
města a bude ustanoveno kulturní fórum. 

3.4.1. a 3.4.2.
Vznik kulturní rady 
a kulturního fóra 2018 OŠKS

nerealizováno, úkol 
trvá

Magistrát města podporuje
zapojení pardubických kulturních aktérů

do mezinárodní výměny zkušeností a
spolupráce.

3.5.1.
navázána 

mezinárodní 
spolupráce

2019 OŠKS, KP

Magistrát města Pardubic je dle
možností sám aktivním hráčem na poli

mezinárodního kulturního networkingu.
3.5.2.

Zapojení do 
mezinárodního 
kulturního dění

2019 OŠKS, Gampa

Magistrát města zmapuje místa ve
veřejném prostoru vhodná pro pořádání
komunitních, volnočasových a kulturních

akcí.

4.1.1.

Zmapování prostor 
vhodných pro 

pořádání kulturních 
aktivit

2018-2019 OHA, OŠKS úkol trvá

OŠKS a OHA vytvoří manuál s pravidly
pro užívání veřejných prostorů města pro
komunitní, volnočasové a kulturní akce.

4.1.2.
Pravidla pro 

využívání veřejných 
prostranství

2018-2019 OHA, OŠKS

Byla schválena 
Koncepce 

zkvalitňování 
veřejných 

prostranství. 
Současně se OKCR 
podílí na projektu 
"Pěstuj prostor", 
který může být 

podkladem pro tato 
pravidla

MmP vytvoří informační platformu ,
jejíž součástí bude i zmapování veřejných

prostranství vhodných pro pořádání
komunitních, volnočasových a kulturních

akcí.

4.1.3.
informační 
platforma 2019

OŠKS, OHA, 
OIT

Souvisí s bodem 
4.5.4. a navazuje 
na plánovanou 

pasportizaci 
prostor pro 

kulturu

Pravidla pro užívání veřejných prostranství a seznam míst vhodných 
pro pořádání akcí bude

komunikován široké veřejnosti formou
zacílené informační kampaně.

4.1.4. informační 
platforma

OŠKS, KP, TIC viz předchozí cíl 
cíl 4.1.3.

Magistrát města vytvoří koncepci
veřejných prostorů města, která bude

problematiku veřejných prostranství řešit
komplexně.

4.2.1.
Koncepce veřejných 

prostor města 2018 OŠKS, OHA

Zahájeno - 
Strategie 

zkvalitnění 
veřejných 

prostranství. 
(Výstup v 
květnu.)

viz koncepce 

OKCR a Dostihový spolek iniciují
kroky, které povedou k využívání

potenciálu areálu dostihového závodiště.
4.2.2.

podpora 
návštěvnosti 

závodiště
2019

OŠKS, 
Dostihový 

spolek

probíhá - dotační 
podpora, 

připravovaná Síň 
slávy, kluziště

V kontextu koncepce veřejných
prostorů města proběhne postupné

dovybavení veřejných prostorů základní
infrastrukturou.

4.2.3. Doplněna základní 
infrastruktura

2019 - 2020 OHA,
ÚMO, OMI

OHA a Gampa vytvoří manuál
umisťování uměleckých děl ve veřejném

prostoru.
4.2.4. Manuál umísťování 

uměleckých děl
2019 - 2020 OHA, Gampa

Bude navazovat 
na Strategii 

zkvalitňování 
veřejných 

prostranství

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP - kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta
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OHA vypracuje návrh pravidla pro
alokaci 1 – 3% z celkového rozpočtu každé
revitalizace veřejného prostoru na realizaci
uměleckého díla či umělecké intervence v

řešeném prostoru.

4.2.5.

Předložení návrhu 
pravidla pro alokaci 

1 -3 % z každé 
revitalizace na 

realizaci umělecké 
intervence

2018 -
2019 OHA, Gampa

V roce 2018 sběr 
dat. Provazba na 

Strategii 
zkvalitnění 
veřejných 

prostranství. 

úkol trvá

Odbor hlavního architekta ve spolupráci s dalšími subjekty města 
(např. VČM, UP)

připraví koncepci naučných stezek městskými obvody zdůrazňujících 
kulturní,

historické a industriální dědictví města, včetně návrhu etapizace jejich 
realizace. 

4.2.6. Koncepce naučných 
stezek

2019 -
2020

OHA,
VČM,
OŠKS

Městská zeleň bude zahrnuta do
mapování veřejných prostorů, a manuálu
pro užívání veřejných prostor města pro
komunitní, volnočasové a kulturní akce i

jako součást informační platformy na
webu města.

4.3.1.
Zahrnutí městské 

zeleně do mapování 
veřejných prostorů

2018 – 2020 OHA, OŽP,
OŠKS, ÚMO

Bude začleněn 
do bodu 4.1.1. 

úkol trvá

OHA ve spolupráci s OŽP projedná a
schválí koncepci rekreačních lesů města

Pardubice.
4.3.2.

Koncepce 
rekreačních lesů 

města
2019 OHA, OŽP

MmP iniciuje kroky ke zvýšení
prostupnosti příměstské polabské krajiny

včetně obnovy pozůstatků historických
stop v krajině.

4.3.3.
Zvýšení 

prostupnosti 
příměstské krajiny

2019 -2020 OHA

MmP zmapuje prostory současně
využívané nebo v budoucnu vhodné pro
kulturní a komunitní aktivity, a to jak v

majetku města, tak v majetku akciových
společností, jiných veřejných institucí a

soukromých vlastníků.

4.4.1.

Zmapování prostor 
vhodných pro 

pořádání kulturních 
aktivit

2019 -2020 OŠKS, OMI, 
OHA, RFP

Souvisí s 
pasportizací 
prostor pro 

kulturu, viz bod 
4.1.1.

MmP vytvoří informační platformu
na webu města, jejíž součástí budou i

zmapované prostory vhodné pro kulturní
a komunitní aktivity.

4.4.2. Informační 
platforma

2019 -2020 OŠKS, OIT,
OHA

Souvisí s 
pasportizací 
prostor pro 

kulturu, viz bod 
4.1.1.

MmP vytvoří systém nefinanční a
finanční podpory pro aktivní využívání

prostor pro kulturní a komunitní činnosti.
4.4.3. Systém nefinanční 

podpory
2019 -2020 OŠKS, OMI

MmP vytvoří a zavede systém pro
poskytování městských prostor a prostor

v majetku akciových společností pro
kulturní a komunitní činnost.

4.4.4.

Systém pro 
poskytování 

městských prostor a 
prostor v majetku 

akciových 
společností

2019 -2020 OŠKS, OMI, 
RFP

Město iniciuje analýzu poptávky a
nabídky po reprezentativním sálu s
kapacitou 500 až 1500 návštěvníků.

4.5.1.
Analýza poptávky 
po sále o velikosti 

500 -1500 lidí
2018-2019 OHA, PO 

OŠKS provede 
analýzu 

poptávky a 
současné 

nabídky prostor. 
Podklady předá 
OHA za účelem 

provedení 
vyhledávací 

studie v roce 
2019. Téma pro 
kulturní fórum. 

Probíhá příprava 
projektu - nová 

budova filharmonie. 
Analýza nebyla 

realizována.

OHA metodicky povede projektovou
přípravu rekonstrukce objektů v majetku

města určených pro kulturní aktivity.
4.5.2. Projektová příprava 2019

OHA, PO
města

Magistrát města Pardubice iniciuje
kompletní pasport infrastruktury pro

kulturu.
4.5.4.

Pasport 
infrastruktury pro 

kulturu
2018 -2019 100.000 Kč OHA, OŠKS

Forma mapování 
na základě 
podkladů 

poskytnutých 
OŠKS a OHA. 

Bude vytvořen 
formulář, který 

úkol trvá 

OHA spolu s VČM a dalšími
partnery definuje pojem industriální

stopy.
5.1.1. Definována 

Industriální stopa
2019 OŠKS, OHA,

KP, ORS

VČM a VČG zahájí práci na
kompletním zpracování industriální

historie města a vlivu průmyslu na tvář
města.

5.1.2. Definována 
Industriální stopa

2019 VČM, KKPce,
VČG

Město bude partnerem vlastníkům
areálu Winternitzových automatických

mlýnů při vytváření podmínek pro
využití areálu pro kulturní a volnočasové

aktivity.

5.2.1.

Spolupráce s 
majiteli 

Winternitzových 
mlýnů

2018 ORS, OHA, 
OŠKS

Probíhá jednání 
o společném 

memorandu o 
spolupráci. 

realizováno - projekt 
CPD a GAMPA

OŠKS zajistí podporu projektů, které
se zaměřují na kreativní interpretaci

industriální identity města,
experimentální projekty a spolupráci

umělců s firmami, které vytváří
industriální identitu Pardubic.

5.3.2. Podpora projektů 2018 OŠKS
S ohledem na výročí 
firmy Explosie v roce 
2020 úkol pokračuje

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, PO - příspěvková organizace, KC - kulturní centrum, Gampa - gelerie města Pardubic, KP - kancelář primátora, OHA - odbor hlavního architekta



Příloha usnesení č. 1   

Akční plán pro oblast cestovního ruchu na rok 2019 - vazba na Koncepci cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko

2017 2018 Celkem Externí zdroje rozpočtově věcně komentář komentář k plnění 2019

Pokračovat ve vytváření příležitostí pro setkávání stakeholderů v 

sektoru CR za účelem vzájemného předávání informací o 

záměrech města, spolku a dalších partnerů.

A1.4

nastavený systém 

efektivní 

komunikace

2017 MCR/OŠKS

Plnění úkolu probíhá, v r. 2018 proběhla dvě 

setkání širší skupiny stakeholderů z území 

TO Pardubicko a členů spolku. Jako důležitá 

část činnosti spolku budou setkání 

organizována i nadále.

Na zakládě vytvořených procesů a nástrojů pokračovat v 

průběžném sběru a analýze dat o návštěvnících TO.
A1.5

Data o 

návštěvnících
2017 OŠKS/MCR

Plnění úkolu probíhá, došlo ke sjednocení 

sbíraných dat v celé turistické oblasti jak 

prostřednictvím spolku, tak prostřednictvím 

programu Pardubičtí tahouni. Úkol trvá, 

kontinuální sběr dat je jednou ze základních 

podmínek měření výkonnosti destinace.

Aktivně podporovat činnost  MAS v regionu a značku Kraj 

Pernštejnů regionální produkt 
A2.3

konkrétní výstupy - 

společné akce, 

propagační 

materiály atd.

2017 MCR

Plnění probíhá - např. v podobě organizace 

Festivalu chutí, vůní a řemesel (propagace 

certifikovaných producentů Kraje 

Pernštejnů)

Vytvořit propagační a prodejní platformu, která by umožnila 

prodej produktů a balíčků služeb a zapojit do prodeje ubytovatele 

a další partnery

A3.2, B3.2
nová propagační a 

prodejní platforma
2017 MCR

Plnění úkolu v procesu - průběžně probíhá 

síťování partnerů k zapojení do produktů, 

organizováno speciální setkání stakeholderů 

zaměřené na tvorbu produktů CR, v rámci 

spolupráce s CzechTourism vytvořena 

tematická produktová karta "Pardubice - 

hlavní město koní". Úkol trvá.

Pravidelně vyhodnocovat úspěšnost produktů a bariéry jejich 

kvalitního fungování
A3.3 

funkční kontrola 

plnění koncepce
2017 MCR

Úkol trvá, bude realizováno po vytvoření 

produktů.

Zanalyzovat potřeby byznysových návštěvníků Pardubic a možnost 

rozvíjet produkty ve stylu bleasure trips
A3.4 provedená analýza 2018 MCR/OKCR Úkol trvá - nebylo realizováno

Vytvořit společné produkty se Státním hřebčínem Kladruby nad 

Labem a další produkty  s tematikou koně a jezdectví
A4.2, B4.7

nové turistické 

produkty
2017 MCR

Úkol trvá, propagace hřebčína v rámci všech 

komunikačních  kanálů spolku pro TO 

Pardubicko. Snaha o zapojení hřebčína do 

připravovaného turistického produktu 

Pardubice - hlavní město koní.

Vytvořit hierarchii stěžejních témat a definovat ke každému z 

témat základní prvky používané v komunikaci tématu : slogan, 

krátké shrnutí, sadu fotografií, výčet produktů, které s tématem 

souvisí.

B1.1, B1.2

Přehled témat a 

fenoménů 

spojených s 

Pardubicemi, resp. s 

TO Pardubicko

2017 MCR MCR/OŠKS Úkol trvá.

Zakončení/výstup Termín 
zahájení

Odpovědnost rozpočtově

Akční plán - cestovní ruch - 2019

Název opatření/projektu Odpovídá cíli
Orientační náklady projektu (v tis. Kč)

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, MCR - manažer cestovního ruchu, KC - kulturní centrum, ORS-OSP - odbor rozvoje a strategie, oddělení strategického plánu, KP - kancelář primátora



Vytvořit sadu propagačních bannerů, které prezentují stěžejní 

témata a jsou používány na propagaci oblasti během velkých 

sportovních a kulturních akcí

B1.3
 sada propagačních 

bannerů
2017 MCR MCR

Vytvořeno na úrovni města, bude 

rozpracováno i na úrovni TO - realizace v 

rámci marketingové kampaně po vytvoření 

produktů.- úkol trvá.

Vytipovat kanály, kterými lze  oslovit prioritní cílové skupiny a 

vytvořit plán pravidelných minikampaní
B1.5

Přehled 

komunikovaných 

témat, vytipované 

komunikační kanály

2017 MCR MCR

Plnění probíhá, úkol trvá. Např. realizace a 

výstupy akce TBEX (cílová skupina mladí lidé - 

famtrip pro travel bloggers, online travel 

journalists…) a dále realizace v rámci 

marketingové kampaně po vytvoření 

produktů.

Vyhodnocovat zájem o produkty, účinnost komunikačních kanálů a 

kampaní na základě pravidelného sběru dat
B1.6

zpracovaná data o 

účinnosti 

komunikačních 

kampaní a kanálů

2017 MCR MCR
Úkol trvá - bude realizováno po vytvoření 

produktů, nutno provádět kontinuálně.

Na TIC je posílena prezentace nabídky turistických produktů B2.1

Více prostoru pro 

nabídku turistických 

produktů

2017 TIC/MCR TIC/MCR

Úkol trvá - vázáno na vznik produktů. 

Intenzivnější spolupráce probíhá s TIC v 

rámci programu Pardubičtí tahouni.

Vytvořit informační systém prezentující atraktivity a produkty CR v 

oblasti, který by zahrnoval i samotné atraktivity a ubytovací 

zařízení, včetně vytvoření platformy (systému provizí a poplatků 

pro prodej, webová aplikace a webové prezentační stránky) pro 

prodej tzv. balíčků a zážitkových produktů

B2.2, 

B2.4,B3.1.
Informační systém 2017 MCR MCR

Úkol trvá, probíhá kontinuálně, vázáno na 

vznik produktů.

Navrhnout efektivní způsoby pojetí tématu průmyslového dědictví 

města (technické památky, Semtín a semtex)
B4.4

nové produkty

2017 MCR MCR

Úkol trvá, technické památky prezentovány 

na webu TO, průmyslové dědictví 

propagováno v brožuře  Pardubicko 

netradičně, Poznejte Pardubicko. Ze strany 

města - speciální publikace Pardubice - 

město průmyslu. Rok 2020 - výročí 100 let 

chemie v Pardubicích.

Vytvořit návštěvnické centrum Dostihového závodiště Pardubice 

(Síň slávy Velké pardubické) a rozvíjet komentované prohlídky 

závodiště

B4.1
nové návštěvnické 

centrum
2018

Dostihový 

spolek 

Pardubice/ges

ční náměstek

Úkol trvá. Intenzivnější využívání potenciálu 

areálu závodiště - kromě dostihů  funkce 

festival parku (kulturní akce  - Léto fest, 

Fresh festival, Friends fest….), využití pro 

běžecké seriály pro veřejnost (Run Tour, 

Gladiator Race, Barth run...), nově využití 

areálu jako ledové plochy  (bruslení pro 

veřejnost). Na potenciál závodiště  

zaměřeny komentované prohlídky včetně 

famtripů a účastníků odborných akcí CR. 

Přípravy Síně slávy v procesu. Dostihový 

spolek - ústřední partner při tvorbě produktu 

Pardubice - hlavní město koní.

Uzavřít partnerství s Východočeským muzeem v Pardubicích a 

vytvořit společné turistické produkty - komentované prohlídky 

města, návštěva Pernštejnské truhly atd.

B4.5 společné produkty 2017 MCR MCR

Úkol trvá. S ohledem na stávající rozsáhlou 

rekonstrukci zámku (včetně projektu nové 

expozice „Pernštejnská rezidence – nejstarší 

renesance v Čechách“) návrh posunutí 

plnění úkolu na rok 2020.

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, MCR - manažer cestovního ruchu, KC - kulturní centrum, ORS-OSP - odbor rozvoje a strategie, oddělení strategického plánu, KP - kancelář primátora



Vytvořit společný projekt s Pk a ČS. Obcí legionářskou na 

interpretaci a zpřístupnění pietního území zámeček a Larishovy 

vily

B4.9 společné produkty 2017
OKCR/KP/MC

R

Úkol trvá. Aktuálně probíhají práce na 

zlepšení infrastruktury (projekt obnovy 

Larishovy vily, projekt revitalizace NKP 

Památník Zámeček …) za spolek je úkol 

vázán na vznik produktů.

Vytvořit produkty podporující image města cyklistů B5.1.

zlepšení služeb a 

infrastruktury  pro 

cyklisty, efektivní 

marketing Labské 

stezky

2017 ORS
ORS/OKCR/O

HA

Úkol trvá. Investice města do infrastruktury 

(cyklostezky, cyklověže, příprava zadávací 

dokumentace ke koncesnímu řízení 

bikesharing, pilotní projekt Stojany pro 

Pardubice …), OKCR -  lokální koordinátor v 

rámci spolupráce s nadací Partnerství - 

společný marketing Labské stezky na území 

ČR (říjen 2018 - Česko-německá konference 

k Labské stezce v Pardubicích). Spolek TO 

Pardubicko - nová trhací cyklomapa TO.

Aktivně prezentovat Pardubicko a jeho koňské fenomény a 

související turistické produkty v rámci sdružení Euro Equus
B6.1.

Posílení tématu 

koně
2017

KP-úsek 

vnějších 

vztahů/MCR/

OŠKS

Úkol trvá. V přípravě projekt Pardubice - 

Evropské město koní 2020 a současně 

produktová karta pro Czech tourism 

"Pardubice - hlavní město koní", kde se 

předpokládá intenzivní spolupráce s 

Dostihovým spolkem, hřebčínem Kladruby 

nad Labem a dalšími partnery. KP - 

vytvořeno speciální video pro Euro Equus, 

které je distribuováno v rámci dostupných 

komunikačních kanálů.

Vytvořit partnerství s Univerzitou Pardubice a odbornými školami 

v oblasti cestovního ruchu
C4.4

Partnerství s 

univerzitou
2017

Úkol trvá. Spolupráce v rámci akcí - Vědecko-

technický jarmark, Sportovní park Pardubice. 

Spolupráce  v rámci odborných stáží z 

Univerzity HK - management CR, dále 

zahájena spolupráce v oblasti sběru a 

vyhodnocení statistických dat o návštěvnosti 

destinace

Přistoupit k Národnímu systému kvality služeb cestovního ruchu v 

ČR - zapojit TIC a informovat podnikatele
C4.5 2017 MCR MCR

Za TO - Spolek získal v březnu 2018 certifikát 

I. stupně ČSKS - Služby destinačního 

managementu. V říjnu 2018 získal spolek 

certifikaci - Kategorizace DMO od MMR / 

CzechTourismu. 

Posílit kapacity pro kontraktaci touroperátorů C5.2 Certifikát 2017
DSVČ, letiště, 

MCR, OŠKS
Úkol trvá.

Posílit informovanost uživatelů letiště o atraktivitách Pardubicka C5.3 Více touroperátorů 2017
MCR/DSVČ/le

tiště

Úkol trvá, proběhlo jednání se zástupci 

letiště ohledně oboustranné spolupráce a 

posílení incomingu. Za TO - spolek dodává do 

prostor příletové haly propagační a 

informační materiály v anglickém jazyce / ve 

spolupráci s DSVČ.

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, MCR - manažer cestovního ruchu, KC - kulturní centrum, ORS-OSP - odbor rozvoje a strategie, oddělení strategického plánu, KP - kancelář primátora



Analyzovat možnosti zlepšení propojení dostihového závodiště s 

městem a možnosti jeho zatraktivnění i mimo vlastní dostihy
C6.1 výstupy analýzy 2018

OHA/OŠKS/zá

vodiště

Úkol trvá. Intenzivnější využívání potenciálu 

areálu závodiště - kromě dostihů  funkce 

festival parku (kulturní akce  - Léto fest, 

Fresh festival, Friends fest….), využití pro 

běžecké seriály pro veřejnost (Run Tour, 

Gladiator Race, Barth run...), nově využití 

areálu jako ledové plochy  (bruslení pro 

veřejnost). Na potenciál závodiště  

zaměřeny komentované prohlídky včetně 

famtripů a účastníků odborných akcí CR. 

Přípravy Síně slávy v procesu. Dostihový 

spolek - ústřední partner při tvorbě produktu 

Pardubice - hlavní město koní.

Vytvořit projekt Pardubice - Evropské město koní 2020 B6.2. připravený projekt 2019

KP-úsek 

vnějších 

vztahů/OŠKS

nově zařazený úkol

OŠKS - odbor školství, kultury a sportu, OKCR - oddělení kultury a cestovního ruchu, MCR - manažer cestovního ruchu, KC - kulturní centrum, ORS-OSP - odbor rozvoje a strategie, oddělení strategického plánu, KP - kancelář primátora
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Statutární město Pardubice                 

Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

 
  

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 20.2.2019  

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

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Mateřské školy Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 

 
 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 01.08.2019 
 
 
 

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

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

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

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

K přihlášce přiložte: 
 

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

(ne starší 2 měsíců) 
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Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 14.3.2019 do 14:30 hodin na 
adresu 
 
Ing. Iva Kamenická 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky 
na úřadě do 14.3.2019 do 14:30 hodin. 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS - název mateřské školy - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 20.2.2019 
 
Vyvěšeno dne: 20.2.2019 
Sejmuto dne: 15.3.2019 
 
 
*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor Statutárního města Pardubic 



1 z 2 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 20. 2. 2019 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích 

 

 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

Základní školy Waldorfské Pardubice, Gorkého 867 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2019 
 

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

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

pozdějších předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 

• školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 

z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 

• dobrý zdravotní stav 

• organizační a řídící schopnosti 

 

K přihlášce přiložte: 
 

• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 

• strukturovaný profesní životopis 

• koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy 

(ne starší 2 měsíců) 

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte do 14. března 2019 do 14:30 hodin na adresu 

 

Mgr. Olga Havlíková 

Magistrát města Pardubic 

Odbor školství kultury a sportu 

Pernštýnské nám. 1 

530 21 Pardubice 
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V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky 

na úřadě do 14. března 2019 do 14:30 hodin. 

 

Obálku označte heslem: 

 „KONKURS – Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 -  NEOTEVÍRAT“ 

 

 

Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-

udaju/ 

 

 

 

V Pardubicích dne 20. 2. 2019 

 

 

Vyvěšeno dne:  20. 2. 2019 

Sejmuto dne: 15. 3. 2019 

 

*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 

zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města 
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 

 

 

 

 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 20. 2. 2019 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích 

 

 

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 
 

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 8. 2019 
 

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

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

pozdějších předpisů 

• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 

• školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 

z pohledu ředitele, management řízení 

• občanská a morální bezúhonnost 

• dobrý zdravotní stav 

• organizační a řídící schopnosti 

 

K přihlášce přiložte: 
 

• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• přehled o průběhu předchozích zaměstnání* 

• strukturovaný profesní životopis 

• koncepci dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy 

(ne starší 2 měsíců) 

 

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte do 14. března 2019 do 14:30 hodin na adresu 

 

Mgr. Olga Havlíková 

Magistrát města Pardubic 

Odbor školství kultury a sportu 

Pernštýnské nám. 1 

530 21 Pardubice 
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V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky 

na úřadě do 14. března 2019 do 14:30 hodin. 

 

Obálku označte heslem: 

 „KONKURS – Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 -  NEOTEVÍRAT“ 

 

 

Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-

udaju/ 

 

 

 

V Pardubicích dne 20. 2. 2019 

 

 

Vyvěšeno dne:  20. 2. 2019 

Sejmuto dne: 15. 3. 2019 

 

*pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 

zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města 

 

 

 

 

 

 
 

  

 



                                                                                                                                                                                                                                           Příloha  ke zprávě č. 45  usn. č.5 
Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 20.2.2019 

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

 
konkurs 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 
 

Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334 
 
 
 
Předpokládaný nástup na pracovní místo:  01. 08. 2019 

 
 
 

Požadavky: 
• odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu  

s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů  

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

z pohledu ředitele, management řízení 
• občanská a morální bezúhonnost 
• dobrý zdravotní stav 
• organizační a řídící schopnosti 

 
K přihlášce přiložte: 

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

(ne starší 2 měsíců) 
 
 



 
 
 
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 14. 3. 2019 do 14:30 hod. na 
adresu: 
 
Ing. Iveta Skládalová 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21  Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky 
na úřadě do 14.3. 2019 do 14:30 hodin. 
          
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
Obálku označte heslem 
„KONKURS – Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334   NEOTEVÍRAT“ 
 
V Pardubicích dne 20. 2. 2019 
 
 
Vyvěšeno:  20. 2. 2019            
Sejmuto:  14. 3. 2019 
 
* pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích zaměstnání 
potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města  
 
   



                                                                                                                                                                                                                                              Příloha   ke zprávě č. 46  usn. č.1 

Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice       

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 

Rada města 
  

Vyhlašuje dne 20. 2. 2019 
 
 

konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
 
 

Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum 
(na dobu určitou 6. kalendářních let) 

 

 
Předpokládaný nástup do funkce:  01. 07. 2019 
 
Požadavky:  
-  ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zdravotnického směru, 
   pedagogického směru (se zaměřením na předškolní pedagogiku) nebo ekonomického směru  
-  znalost problematiky příspěvkových organizací 
-  občanská a morální bezúhonnost 
-  dobrý zdravotní stav 
-  organizační a řídící schopnosti 
 
 
K  přihlášce přiložte:  
-  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
-  strukturovaný profesní životopis 
-  přehled  o průběhu předchozích zaměstnání * 
-  koncepci rozvoje příspěvkové organizace Lentilka (max. 5 stran strojopisu A4) 
-  výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)  
-  lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci – ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců) 
 

 
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 14. 3. 2019  do 14:30 hodin na adresu: 
 
Ing. Iveta Skládalová 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21  Pardubice 
            
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 14.3. 2019 do 14:30 hodin. 
 



 
 
 
Obálku označte heslem 
„KONKURS – Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum NEOTEVÍRAT“ 
 
Přihláška s doručenými materiály bude předána konkursní komisi jmenované Radou města Pardubic. Další 
informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.pardubice.eu v sekci Úřad – Radnice. 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
V Pardubicích dne 20. 2. 2019 
 
Vyvěšeno:  20. 2. 2019            
Sejmuto:  14. 3. 2019 
 
* ten, který konkurs vyhraje, bude muset doložit přehled předchozích zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně 
uvedení funkčního zařazení 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města  
 



                                                                                                                                                                                                                                              Příloha ke zprávě č. 46  usn. č. 2 

Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice     

 
 
 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
Rada města   

vyhlašuje dne 20. 2. 2019 
 
 

konkursní řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
 
 

RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace 
(na dobu určitou 6 kalendářních let) 

 
 
 
Předpokládaný nástup do funkce:  01. 07. 2019 
 
 
Požadavky:  
-  ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zdravotnického směru, 
   pedagogického směru (se zaměřením na předškolní pedagogiku) nebo ekonomického směru  
-  znalost problematiky příspěvkových organizací 
-  občanská a morální bezúhonnost 
-  dobrý zdravotní stav 
-  organizační a řídící schopnosti 
 
 
K  přihlášce přiložte:  
-  úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
-  strukturovaný profesní životopis 
-  přehled  o průběhu předchozích zaměstnání * 
-  koncepci rozvoje příspěvkové organizace Lentilka (max. 5 stran strojopisu A4) 
-  výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)  
-  lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávané funkci – ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců) 
 
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 14. 3. 2019 do 14:30 hodin na adresu: 
 
Ing. Iveta Skládalová 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21  Pardubice 
 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 14. 3. 2019 do 14:30 hodin. 
            



 
 
 
 
Obálku označte heslem 
„KONKURS – RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace NEOTEVÍRAT“ 
 
Přihláška s doručenými materiály bude předána konkursní komisi jmenované Radou města Pardubic. Další 
informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.pardubice.eu v sekci Úřad – Radnice. 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
V Pardubicích dne 20. 2. 2019 
 
Vyvěšeno:  20. 2. 2019            
Sejmuto:  14. 3. 2019 
 
* ten, který konkurs vyhraje, bude muset doložit přehled předchozích zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně 
uvedení funkčního zařazení 

 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města  



 

         Příloha návrhu usnesení č. 1 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  

č. D1734/00023/18 ze dne 16. 05. 2018 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
 
2. Příjemce dotace: 

DEEP VISION s.r.o., 
 sídlo: Bokova 110, Pardubičky, 530 03 Pardubice IV, 
 IČ: 27540065, 
 číslo bankovního účtu: 1387368495/2700, 
 zastoupen: Ing. Petrem Mazánkem, jednatelem a Janem Marečkem, jednatelem 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 
1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 16. 05. 2018 podepsána Smlouva o poskytnutí 

dotace č. D1734/00023/18 („Smlouva“) ve výši 3.600.000,- na realizaci projektu "Sportovní park 
Pardubice 2018 - 2020". Dne 11. 12. 2018 požádal příjemce dotace o vyjmutí veřejné podpory 
v režimu „de minimis“.  Z tohoto důvodu dochází na základě dohody smluvních stran ke změně 
Smlouvy dle následujícího článku tohoto dodatku č.1 . 

 
 

III. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

1. Článek IV., odst. 3, odst. 4 a odst. 5 Smlouvy se ruší.  
  

IV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají platná 

a účinná. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č.1 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění tohoto dodatku č. 1 poskytovatel dotace bezodkladně informuje druhou smluvní 
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt 
pro notifikaci o uveřejnění. 



 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od 
jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  
 
5. Pro případ, kdy je v uzavřeném Dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek č. 1 bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že k uveřejnění 
dojde bez podpisů.  

 
6. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, 

z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 
 

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 

 
 
Příloha: Žádost společnosti DEEP VISION s.r.o. ze dne 11.12.2018 evidovaná pod č.j. MmP 108407/2018  
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
     
  ................................................................... 
  Ing. Petr Mazánek 
  jednatel 
   DEEP VISION s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................... ................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Jan Mareček 
 vedoucí odboru školství, kultury a sportu jednatel 
 Magistrátu města Pardubic DEEP VISION s.r.o. 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.Z/      / 2019 ze dne 21. 2. 2019 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



Poř.č. Seznam škol ucházejících se o dotace z projektu: Čáska dotace v 
Kč

1 Mateřská škola Pardubice - Hostovice 30 358 083,00 I/1 Asistent pedagoga

CELKEM 358 083,00

Příloha usnesení

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

Název aktivity



Registrační číslo projektu

Zatím není přiděleno



Stav sportoviště Doporučení a stav k 18.01.2019 Aktuálně k 01.2019

1. ZŠ Pardubičky (Kyjevská 25)

Škola má pouze staré vyasfaltované hřiště, 
které zatím nouzově stačí, do budoucna 
bude oprava vhodná. Škola má pouze 1. 
stupeň, využívají také školní zahradu. 

Doporučujeme rekonstrukci hřiště na víceúčelové hřiště 
pro TV i pobyt školní družiny. V jednání je možnost 
vzájemně využívat sportoviště se sousedící školou 
SVÍTÁNÍ. 

Požadavek na zhotovení PD za ca 300 tis. Kč - 
OMI (zatím není doporučeno k pokrytí)

2. ZŠ Benešovo nám. 590
Venkovní sportoviště je v pořádku, v roce 
2016 opraven tartan. Tělocvična také v 
pořádku - 2 roky po rekonstrukci.

Bez doporučení. Hotovo.

3. ZŠ Bratranců Veverků 866
Hřiště škola nemá. Pozemek, kde se sportuje, 
není v majetku města. 

Před uplynutím doby nájmu (nájemní smlouva do r. 2020) 
doporučujeme jednat s vlastníkem p.p.č. 204/2 o výměře 
902 m2 o možnosti odkupu. Pro vybudování sportoviště 
pro standardní využití by bylo vhodné odkoupit od 
stejného vlastníka také část pozemku p.p.č. 204/1. Škola 
může vzhledem k umístění využívat prostory v Sokolovně. 

Nutno vyřešit pozemek.

4. ZŠ Dubina (Erno Košťála 870) Hřiště v pořádku. Bez doporučení. Hotovo.

5. ZŠ Josefa Ressla 2258 Nutná rekonstrukce, projekt  připraven.

OMI - projekt je připraven pro realizaci, má platný územní 
souhlas.  Projekt zahrnuje: úpravu zpevněných ploch, 
rozšíření hřiště, nové hřiště víceúčelové, oplocení. 
Realizace rekonstrukce možná 2019.

PD hotová, zažádáno o pokrytí v rámci II. 
změny rozpočtu na 2019 (7,3 mil. Kč dle PD).

6.
ZŠ 
a 
MŠ

Ohrazenice (Trnovská 159)

využívají sousední fotbalové hřiště travnaté, 
fotbalové hřiště umělá tráva, 1x multifunkční 
hřiště a na atletiku rozběhovou dráhu pro 
krátké tratě a doskočiště. Pro školu je dle 
ředitele školy toto zázemí plně dostačující a 
nové.

Vyhovuje. Hotovo.

7. ZŠ 
Studánka (Pod Zahradami 
317)

Hřiště v rekonstrukci.
Dokončuje se rekonstrukce hřiště a zázemí spávce- termín 
dokončení prodloužen do 15.05.2019

Předpokládané dokončení k 15. 5. 2019

Škola

Stav sportovišť základních škol



8. ZŠ Polabiny 1 (Družstevní 305)

Veřejné hřiště je zatím ve fázi zpracovaného 
projektu na OMI, je vyřízeno i stavební 
povolení. Původní PD byla zrevidována, nyní 
připraveno k realizaci.

Zpracována PD, zařazeno k realizaci v případě pokrytí z 
rozpočtu města na ZmP 21.2. 2019

PD hotová, předpokládaná cena realizace dle 
PD 10 550 tis. Kč

9. ZŠ 
Polabiny 2 (Prodloužená 
283)

Stav sportoviště velmi špatný, využívá se 
opotřebovaná betonová plocha a ovál. 
Komplikací je propojení s pronajatým 
hokejbalovým hřištěm a zázemím.

Zpracovaná studie pro nové umístění hřiště místo 
stávajícího ovocného sadu školy. 

Ve schváleném návrhu rozpoču na 2019 je 
pokryta položka na zhotovení PD ve výši 
250tis. Kč

10. ZŠ 
Polabiny 3 (Npor. Eliáše 
344)

V areálu je původní škvárový ovál o délce 
250 m s rovinkou 6+6 a sektor pro skok 
daleký.Uprostřed oválu je asfaltová hrací 
plocha cca 25x 45 m, dále tréninkové 
asfaltové hřiště cca 12x 29 m se cvičnou 
stěnou uprostřed. V jižní části areálu jsou 4 
antuková hřiště. Povrchy jsou v havarijním 
stavu, rekonstrukce nutná.

Aktualizace původní studie z roku 2012  - vypuštění 
fitness zón a víceúčelové sousedního hřiště. Zůstane 
hlavní hřiště se všemi atletickými sektory - snížen 
rozpočet do 10 mil. Kč. PD možno připravit 2019.

Ve schváleném návrhu rozpoču na 2019 
pokryta položka na zhotovení PD ve výši 
166tis. Kč

11. ZŠ Waldorfská Gorkého 867

Klasické hřiště není, mezi školou a MŠ 
Češkova je vyasfaltovaná plocha a kolem 
antukový ovál. Pro potřeby školy zatím 
dostačující. Hřiště není veřejné.  

Pro naplnění cílů RVP lze při výuce tělesné výchovy využít 
atletický stadion na Dukle. Záměr školy do budoucna - 
místo současné asfaltové plochy vybudovat přírodní 
učebnu. Pro hřiště využít pozemek sousedící s ulicí 
Češkova a postavit hřiště společně pro ZŠ, MŠ i pro 
komunitní centrum Češkova.

Neuvažujeme s ohledem na malý prostor 
pozemku školy.

12. ZŠ Spořilov (Kotkova 1287) Hřiště v pořádku. Bez doporučení. Hotovo.

13. ZŠ Staňkova 128 Hřiště v pořádku. Bez doporučení. Hotovo



14. ZŠ Svítkov (Školní 748)

 Běžecká dráha 60 m s doskočištěm 
zrekonstruovaná před dvěma lety - sof 
povrch. U hřiště je špatný povrch, ale 
opravené hrazení.

Vzhledem k realizované rekonstrukci a přístavbě ZŠ 
Svítkov, která zasahuje i do prostoru hřiště, zatím 
nedoporučujeme provádět kroky k rekonstrukci. 2020 - 
zpracování technikého řešení hřiště.OMI + OŠKS stav a 
možnosti hřiště.

Vyčkat na ukončení rekostrukce a přístavby.

15. ZŠ Štefánikova 448

Jediné hřiště, které je vyasfaltované a na 
hodiny TV nevyhovující. Škola je  ve středu 
města, nemá ani dráhu ani doskočiště ani 
cokoliv jiného, potřebují alespoň bezpečného 
povrchu na vyasfaltované ploše (hrají si tam 
v odpoledních hodinách i děti ze ŠD).

OHA - v roce 2018 byla zpracována studie s kalkulací 
úpravy povrchu hřiště a drobného vybavení. Bude 
prověřeno 2019, zda navržené řešení odpovídá 
standardům školních hřišť.

Ve 2019 bude dále projekčně rozpracováno.

16. ZŠ nábř. Závodu míru 1951
Rekonstrukce hřiště 2018 a vybudování 
zázemí prospávce včetně půjovny náčiní. 
Zařazeno jako hřiště pro veřejnost.

2018 - realizace rekonstrukce hřiště Hotovo.

17.
ZŠ 
a 
MŠ

A. Krause 2344

Sportoviště u školy není žádné, TV
realizováno na sportovišti Dukla. V
docházkové vzdálenosti hřiště ZŠ Staňkova a
ZŠ Resla. Po dokončení rekostrukce areálu i
Dukla sportovní.

V rámci lokality zatím není vybudování sportoviště u této 
školy prioritou. Pro naplnění cílů RVP lze využít atletický 
stadion na Dukle.

Neuvažujeme s ohledem na malý prostor 
pozemku školy.

Hřiště je v pořádku.

Realizace možná v roce 2019
Příprava PD možná v roce 2018
Nutno vyřešit pozemek.

RVP - rámcov! vzdělávací program - pedagogick! dokument schválen! Ministerstvem "kolství, mláde#e a tělov!chovy ČR, 
je to seznam kompetencí a povinn!ch v!stupů pro základní vzdělávání

Realizace 2019



Zhodnocení stavu jídelen OŠKS -2018  

Město systematicky rekonstruovalo kuchyně v letech 1997 – 2006 – realizovány rekonstrukce 
školních kuchyní u 9 základních škol a pro ZŠ Pardubičky byla zřízena výdejna v MŠ Čtyřlístek. V letech 
2003 – 2017 bylo zrekonstruováno 16 kuchyní u mateřských škol. V současné době město zřizuje 44 
školních jídelen s vývařovnou a 6 školních jídelen výdejen. 

Kuchyně, které dosud neprošly rekonstrukcí  

Základní školy: 

• ZŠ Npor. Eliáše – stará 46 let 
• ZŠ Prodloužená – stará 50 let 
• ZŠ Závodu míru – stará 35 let 
• ZŠ Waldorfská Gorkého – stáří ŠJ nelze dohledat – škola 103 let 
• ZŠ Ohrazenice – stará 46 let 

Mateřské školy: 

• MŠ Pastelka, Rosická – stará 53 let 
• MŠ Dražkovice – stará 42 let 
• MŠ Klubíčko, Grusova – stará 42 let 
• MŠ Srdíčko, Luďka Matury – stará 38 let 
• MŠ Wintrova – stará přes 30 let 
• MŠ Doubek – obě pracoviště – staré 45 let 
• MŠ Závodu míru – stará 36 let 
• MŠ Erno Košťála – stará 27 let 
• MŠ Hostovice – stáří nelze určit 
• MŠ K Polabinám – stará 49 let (2008 rekonstrukce odpadů) 
• MŠ Pospíšilovo náměstí – staré 40 let (2009 částečná rekonstrukce) 
• MŠ Korálek, Rumunská – stará 39 let (2009 částečná rekonstrukce) 

Základní školy s většinou strojního vybavení v havarijním stavu nebo na hranici životnosti: 

• ZŠ npor. Eliáše 
• ZŠ Prodloužená 
• ZŠ Závodu míru 
• ZŠ Spořilov, (po rekonstrukci varny v roce 2010 zůstala většina původního vybavení z roku 

1997) 
• ZŠ Ohrazenice  
• ZŠ Waldorfská Gorkého (od roku 2014 začala výměna postupně dosluhujícího vybavení) 
• ZŠ Staňkova (rekonstrukce 2000)  
• ZŠ Družstevní (rekonstrukce 1997 a od roku 2015 začala výměna postupně dosluhujícího 

vybavení) 
• ZŠ Bratranců Veverkových (rekonstrukce 2000 a od roku 2017 začala výměna postupně 

dosluhujícího vybavení) 
• ZŠ Studánka (rekonstrukce 1998 a od roku 2017 začala výměna postupně dosluhujícího 

vybavení) 

Přehled stáří základního strojního vybavení kuchyní ZŠ v příloze č. 1. 



Mateřské školy s většinou strojního vybavení v havarijním stavu nebo na hranici živostnosti: 

• MŠ Pastelka, Rosická 
• MŠ Srdíčko, Luďka Matury  
• MŠ Svítkov  
• MŠ Dubina, Erno Košťála 
• MŠ Pospíšilovo náměstí 
• MŠ K Polabinám 
• MŠ Korálek, Rumunská  
• MŠ Wintrova (od roku 2016 začala výměna postupně dosluhujícího vybavení) 
• MŠ Mladých (rekonstrukce 1996 od roku 2015 začala výměna postupně dosluhujícího 

vybavení) 
 

Mateřské školy bez konvektomatu: 

• MŠ Pastelka, Rosická 
• MŠ Svítkov 
• MŠ Dražkovice 
• MŠ Hostovice 
• MŠ Kamínek, Ke Kamenci 
• MŠ Koníček, Bulharská 
• MŠ Wintrova  
• MŠ Jesničánky, Raisova (jen výdejna) 

Přehled stáří základního strojního vybavení kuchyní MŠ v příloze č. 2. 

 

Doporučení OŠKS a předkladatele: 

Nastavit model postupné obnovy strojního vybavení a rekonstrukcí stravovacích provozů – každý 
rok 1 kuchyň při ZŠ + 2 kuchyně při MŠ. 

U škol zrekonstruovaných v předchozích letech bude záležet na posouzení technického stavu objektů. 
Je možné, že bude potřeba jen vyměnit strojní vybavení a nebudou potřeba rozsáhlé stavební úpravy.  

Navrhujeme vyměňovat dosluhující strojní vybavení za moderní technologie – konvektomaty a 
multifunkční pánve, které slučují několik spotřebičů v jednom zařízení. 

Konvektomat  = trouba + sporák + regenerační skříň 

Multifunkční pánev = kotel + trouba + pánev+ fritéza 

30. 11. 2018 



Základní strojní vybavení kuchyní Z! 2018 Příloha č. 2

P.č. Základní škola Kapacita naplněnost Stáří 
kuchyně

Rok 
rekonstrukce

konvekto
mat kotel pánev sporák / 

stolička lednice mrazáky myčky Vyjádření OMI Technik

1 ZŠ Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 400 100% 46 nebyla
2009, 2015 3ks 2002 1985, 2017 1980, 2011 2003, 2004 2010 Va!utová

2 ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 125 90% 13 let 2005 2018 pro 
M"

3 ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 610 79% 60 let 2004
1999, 2004 3ks 2004 2ks 2004 2004 6ks 2004 2004 2004

v#tah na přepravu potravin nevyhovuje hygienick#m normám, 
za hranicí $ivotnosti, po$ádáno  do rozpočtu 261.000,- Va!utová

4 ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 700 96% 18 let 2000
2000, 2017 3ks 2000 2000, 2018 2000

8ks 2000, 
1ks 2017 4 ks 2000 2014 Sigmundová

5 ZŠ Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870 800 66% 35 let 2017 2001, 
2009, 2017

1ks 2004 
2ks 2017 3 ks 2017 2017

8ks 2007, 
2009, 2017 2 ks 2006 2017 Rekonstrukce 2017 "i!ková

6 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 500 90% 63 let 2004
2ks 2004 2ks 2004 2ks 2004 2004 7ks 2004 3ks 2004 2ks 2004 Sigmundová

7 ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 700 97% 51 let 1997
2006, 2011

2012, 2015, 
2016

1995, 2008, 
2017 1997

5 ks 1997, 
3 ks 1999 1997 2 ks 2002 Va!utová

8 ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 900 80% 46 let nebyla
2001, 2009

2000, 2006, 
2014 2 ks 1998

3ks 1972, 
2ks 1995

2ks 1998 + 
2004, 2005

1993, 2004, 
2011 2002, 2004

je zpracována PD na rekonstrukci, za$ádáno o finanční 
prostředky na realizaci do rozpočtu 30 500 000,- Va!utová

9 ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 700 84% 50 let nebyla,                
jen 2009 VZT 2003, 2016

1990,1997,
2005,2009, 

2015 1996, 2006 1991, 1999
2 ks 1968, 

2002
2 ks 2000, 
1 ks 2009 2001, 2013

je zpracována PD na rekonstrukci, za$ádáno o finanční 
prostředky na realizaci  do rozpočtu 27 100 000,- Va!utová

10 ZŠ a MŠ Pardubice, A. Krause 2344 130 100% 62 let 1994 kuchyň, 
2017 VZT 2010 2010 1995, 2000

2005, 
2012, 2015 2010 2002 Sigmundová

11 ZŠ Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 500 70% 58 let 2010
2011

1997, 2017, 
2018 1994

2 ks 1990, 
1ks 1997

2ks 1998, 
1ks 2014 1997, 2016 2002, 2010 Va!utová

12 ZŠ Pardubice, Staňkova 128 550 91% 54 let 2000
2ks 2000

2ks 1996, 1 
ks 2016 2 ks 2000 4 ks 2000 2ks 1998 2 ks 2000 Sigmundová

13 ZŠ Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 725 100% 51 let 1998
2011, 2017

2009, 2012, 
2018 1998, 2005 2004, 2013 1998, 2010 2005, 2017

VZT v jídelně za hranicí $ivotnosti, po$dádáno do rozpočtu 
380 000,- Kč Va!utová

14 ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748 550 100% 55 let
probíhá přestavba Sigmundová

15 ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 900 70% nelze určit 
ZŠ 120 let 2001

2017, 2018 2 ks 2018 2001, 2018 2018 5ks 2005 2 ks 2005
2 ks 2001, 
1 ks 2004 Va!utová

16 ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 250 96% nelze určit 
ZŠ 103 let nebyla

2009, 2016
2006,             

2ks 2018 2006, 2014 3 ks 1989 3 ks 2006
1ks 2007, 
2ks 2014 2002 po$adavek Z" na nátěr VZT Sigmundová

17 ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 800 69% 35 let nebyla
2002, 2012 3ks 2011 2003, 2004

2 ks 2003, 
1ks 2012 2008

2ks 1995, 
1ks 2003 1999, 2002 Va!utová

zařízení v havarijním stavu
zařízení na hranici "ivotnosti
PD zpracována

pouze v#dejny

 základní vybavení kuchyně - počet ks, stáří

rekonstrukce 2018-2020



Základní strojní vybavení kuchyní MŠ 2018 Příloha č. 3

P.č.
Mateřská škola Kapacita naplněnost

Stáří 
kuchyně

Rok              
rekonstrukce

konvekt
omat

kotel pánev sporák stolička lednice mrazáky myčky Vyjádření OMI Technik

1
MŠ Pardubice, Benešovo náměstí 2115 (vč. výdejny 
v ul. Češkova)         

170 100% 62 let 2005 2002, 
2005 ne 2013 1962 ne

8ks 1997,1999, 
2003, 2005 2005 2004, 2005

"i!ková

2
MŠ Čtyřlístek Pardubice,  Národních hrdinů 8 (vč. 
výdejny v Nemošicích) 250 96% 13 let 2005 2005 2005 2005 2005 ne 9ks 2005 2005, 2008

2007, 
2012, 2015

"i!ková

3a MŠ Doubek Pardubice-Svítkov nebyla ne ne ne
2ks 1999, 
1 ks 2012 1972

2010, 2013, 
2015 1999, 2000 2012, 2014 Sigmundová

3b MŠ Doubek Pardubice - Lány na Důlku nebyla ne ne ne
2013, 
2015 ne

1997, 2003, 
2009 2012 2013 Sigmundová

4 MŠ Pardubice, Dražkovice 146 40 100% 42 let nebyla ne ne ne 2003 ne 2ks 2017 2000, 2003 2017
je zpracována PD na rekonstrukci, zažádáno o finanční 
prostředky do rozpočtu 3 400 000,- Va!utová

5 MŠ Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 160 100% 27 let nebyla 2013

1ks 
převod 
1996

2ks 
převod 
1996 2018

1996, 
2015

1999, 2004, 
2008 2001, 2004

3ks 2005, 
3ks 2014

veškeré rozvody jsou na hranici životnosti, časté 
havárie "i!ková

6a MŠ Duha Pardubice-Popkovice 3 roky 2015 2015 2015 2015 2015 2015 4ks 2015 2ks 2015 3ks 2015 "i!ková

6b MŠ Duha Pardubice- Staré Čívice v#dejna 2007 2007 ne ne ne ne ne ne 1ks 2007 Va!utová

7 MŠ Kytička Pardubice, Gebauerova 1691 156 100% 43 let 2010 2010 2014 2010 1990
2ks 2000,         
1ks 2013

2010, 2014, 
2016 2004 "i!ková

8 MŠ Pardubice-Hostovice 30 26 90% nelze určit nebyla ne ne ne 2013 ne 2ks 2006
2ks před 

2005 Sigmundová

9 MŠ Pardubice-Jesničánky, Raisova 226  výdejna 100% 38 let nebyla ne ne ne ne ne 2008, 2011 ne ne "i!ková

10 MŠ Pardubice, K Polabinám 626
156 100% 49 let 2008 odpady

2005, 
2008 ne 2014 2ks 2000 2ks stará 5ks 1999-2009 2010

7ks 2012-
2017

veškeré rozvody, především elektro, jsou na hranici 
životnosti, závada BOZ

"i!ková

11 MŠ Kamarád  Parudibce, Teplého 2100 150 100% 7 let 2011 2011 ne 2011 2011 ne 5ks 2011 2ks 2011 4ks 2011 "i!ková

12 MŠ Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601
60 100% 62 let 2014 ne ne ne 2014 1971 2ks 2015

jen 
zápůjčka z 
mrazíren 2ks 2014

"i!ková

13 MŠ Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448
175 95% 42 let nebyla 2010 2009 ne

2003, 2011, 
2016 2015

PD zpracovaná, požadavek  na 7,5 mil. Kč do rozpočtu 
podán

"i!ková

14 MŠ Koníček Pardubice, Bulharská 119 85 100% 71 let 2003 ne ne 1999 2003 2008 4ks 2001-2016 2007, 2014 2003, 2009 "i!ková

15 MŠ Korálek Pardubice, Rumunská 90 156 100% 39 let
2009 

částečně 2009 ne 2012 2ks stará 5ks staré 3ks 5 ks v roce 2009 částečná rekonstrukce Sigmundová

16 MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 117 100% 58 let 2000 a 2008 2003 ne ne 2007 ne 5ks 2001-2016 2005 2008 "i!ková

17 MŠ Pardubice, Na Třísle 70 100 90% 39 let "i!ková

18 MŠ Pardubice-Ohrazenice, Školská 225 120 75% 58 let 2010 2010 ne ne 2010 ne 3ks 2010 2010, 2015 2010 Va!utová

19 MŠ Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157 120 100% 53 let nebyla ne ne 1968 1968 3ks 1968 3ks 2000-2015 2010 1968 probíhá VŘ, rozpočet 8 mil. Kč "i!ková

20 MŠ Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450  182 100% 40 let 2015 2010 2015 2015 2002
2006, 
2010

1ks 1998,          
3ks 2015 1998, 2010 "i!ková

21 MŠ Pardubice-Polabiny, Mladých 158 130 100% 50 let 1996 2010 ne ne
1996, 
2016

1996, 2010, 
2015 2010 2000, 2008

"i!ková

22 MŠ Pardubice- Polabiny, Odborářů 345 180 90% 44 let 2017 2009 1998 2000 2ks 2017
2010, 2012, 

2014 2012 2013, 2017 "i!ková

23 MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692
156 100% 40 let

2009 
částečně 2006 1978 1996 1991

2ks 1999,           
1ks 2001 2006, 2010

zažádáno do rozpočtu o finční prostředky na rekonstrukci 
výtahů -  rozvoz potravin- neodpovídají hygieně 550 000,-

Va!utová

24
MŠ Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 
160 60 100% 40 let 2017 2017 ne ne 2017 ne 6ks 2017 2ks 2017 2017 Va!utová

25 MŠ Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 120 100% 62 let 2011 2011 ne ne 2003 ne 4ks 2010 2013 2011 "i!ková

26 MŠ Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 145 80% 38 nebyla 2009 ne 1999 1981
1981, 
2000 4ks 1999-2005 2011, 2013

4ks 2006-
2007 PD se zpracovává "i!ková

27 MŠ Pardubice, Wintrova II 579 66 90% přes 30 let nebyla ne ne ne 3ks 2016 1992 5ks staré ne
1ks 2017, 
1ks stará

PD zpracovaná, požadavek na 3, 1 mil.  Kč do rozpočtu 
podán "i!ková

28 MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 163 90% 36 let nebyla 2002 2003 2018 1stará 4 různé 2012 2009
rozvody, povrchy a vybavení za hranicí životnosti, 
zažádáno do rozpočtu o finanční prostředky na PD 350 Va!utová

29 MŠ Zvoneček Pardubice- Polabiny, Sluneční 284
176 100% 55 2016 2011 2016 2016

1995, 
2016 2ks 2016

1989, 2ks 2014, 
2ks 2018

1989, 
1999,2017

"i!ková

zařízení v havarijním stavu
zařízení na hranici "ivotnosti
zprácována PD

rekonstrukce 2018

 základní vybavení kuchyně - počet ks, stáří

102 100% 45 let 

145 100%



č.popisné č.bytu ulice celková plocha započtená plocha velikost
1 159 11 Ohrazenická 28,68 28,68 1+kk
2 160 17 Ohrazenická 28,68 27,78 1+kk

3 161 20 Ohrazenická 28,68 28,68 1+kk

4 162 8 Ohrazenická 28,68 28,68 1+kk
5 431 38 Brožíkova 30.88 30.88 1+kk
6 182 9 Mladých 27,88 27,88 1+kk
7 183 12 Mladých 27,88 27,88 1+kk
8 183 24 Mladých 27,88 27,88 1+kk
9 223 24 Na Záboří 40 40 2+kk
10 379 3 Bělehradská 58,01 49,39 1+1
11 379 4 Bělehradská 58,32 56,32 1+1
12 379 10 Bělehradská 56,23 52,3 1+1
13 379 16 Bělehradská 33,05 28,85 1+kk
14 379 27 Bělehradská 56,23 52,3 1+1
15 379 32 Bělehradská 33,05 28,85 1+kk
16 379 72 Bělehradská 33,05 28,85 1+kk
17 379 98 Bělehradská 56,23 52,3 1+1
18 379 103 Bělehradská 33,05 28,85 1+kk
19 379 111 Bělehradská 33,05 28,85 1+kk
20 379 113 Bělehradská 58,32 54,39 1+1
21 379 116 Bělehradská 58,32 54,39 1+1
22 382 3 Gagarinova 38,02 34,42 1+kk
23 382 27 Gagarinova 38,02 34,42 1+kk
24 1631 1 Žel. Pluku 32,82 32,82 1+kk
25 1651 3 Nerudova 53,66 52,9 1+1



Příloha č. 1 usnesení 

OCENĚNÍ NĚJLEPŠÍCH SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ZA ROK 2018  
Kategorie: Sociální pracovník 

JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL Hlasování komise 
Hana Kačírková Hewer  
Hana Vítková SsmP – DpS Dubina, Monika Kopecká  
Andrea Borovičková OSV MmP Návrh na ocenění 
Marie Voženílková NRZP – Radka Svatošová  
Hana Indrová Raná péče – Blanka Brandová  
Linda Bizzarriová CEDR Pardubice  Návrh na ocenění 
Karolína Šilarová Oblastní charita – Marie Hubálková  
Iva Bandžuchová SKP-Centrum, J. Pitaš Návrh na ocenění 
Lenka Šuláková SKP-Centrum, J. Pitaš  
Lucie Ulrichová SKP-Centrum, J. Pitaš  

 

Kategorie: Pracovník v sociálních službách 
JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL Hlasování komise 
Iva Štreitová Markéta Stehlíková  
Jitka Šidáková Mirea – Marcela Kolmanová Návrh na ocenění 
Alena Štěpánková SsmP – Dubina, Anna Targošová  
Gabriela Kosinová SsmP – Dubina, Jana Sokyrová  
Drahomíra Horáková SsmP – Slunečnice, Štěpánka Hrdinová Návrh na ocenění 
Jan Tomiška SsmP – DpS Dubina, Monika Kopecká Návrh na ocenění 
Hana Marešová SsmP – DpS U Kostelíčka, Lukáš Holeček   
Marcela Faltysová Oblastní charita – Marie Hubálková  

 

Kategorie: Mimořádná cena 
JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL Hlasování komise 
Michal Hašto, in memoriam Raná péče - Blanka Brandová Přesun do kat. 

Cena náměstka 
Jarmila Klimešová Oblastní charita – Marie Hubálková  
Iva Bandžuchová SKP-Centrum, J. Pitaš  

Mimořádná cena za rok 2018 nebude letos udělena 

 
Kategorie: Cena náměstka 

JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL 
Michal Hašto, in memoriam Komise pro sociální a zdravotní věci 
Zdeněk Linhart, in memoriam Komise pro sociální a zdravotní věci 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 9. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 18.02.2019 od 10:00 hodin  

ve společenském sále budovy radnice 

 
Přítomni: 

Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila 
Ministrová, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych, Tomáš Pelikán. 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní audit 
 

 

  

 

I. 

Schválení programu jednání 

 
V programu byly navrženy následující změny: 

- stažení zprávy č. 13 „Navazující usnesení na usnesení ZM/769/2016 ve vztahu k dalšímu 
procesu pořízení nového územního plánu města Pardubice“,  

- stažení zprávy č. 18 „Obecný statut a jednací řád komisí“,  
- stažení zprávy č. 27 „Žádosti o dotace“,  
- projednání zprávy č. 6 „Zpráva komise pro pozemky a reklamu“ a zprávy č. 7 „Zpráva komise 

pro bytové a nebytové prostory - nebyty“ za bodem č. 2, 
- projednání zprávy č. 51 „ZŠ Erno Košťála 870 – úprava prostoru pro potřeby nové ZŠ“ za 

bodem č. 39,  
- projednání zprávy č. 24 „Schválení dodatků smluv s vazbou na HC DYNAMO PARDUBICE, a.s. 

(dodatky zápůjček, dodatek č. 2 AKC. SML)“ ve 12:00 hodin. 
 

Program 9. řádné schůze RmP byl schválen včetně navržených změn takto:  

(pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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1. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

P: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
2. Ocenění města Pardubic 

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

3. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - registrované 

služby 

P: Dolečková Ivana, zastupitel města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 

4. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti - neregistrované služby 

P: Dolečková Ivana, zastupitel města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 

5. Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na rok 2019 

P: Dolečková Ivana, zastupitel města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

6. Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
7. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Rýdlová Renata, předsedkyně komise 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
8. Převod pozemků z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
9. Revokace usnesení - pozemky 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
10. Odkoupení budovy č.p. 2021 stojící na st.p.č. 7067 v k.ú. Pardubice 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 



  3 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

11. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OMI 

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

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
12. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

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

13. Navazující usnesení na usnesení ZM/769/2016 ve vztahu k dalšímu procesu pořízení nového 

územního plánu města Pardubice - STAŽENO Z PROGRAMU 

 

14. Změna Statutu a jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic 

P: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
15. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 

v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

16. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

17. Uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě č. 2495928 se společností T-Mobile Czech Republic a.s. 

na Zaměstnanecké účastnické smlouvy 

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

Baladová Květa, kancelář tajemníka 
18. Obecný statut a jednací řád komisí - STAŽENO Z PROGRAMU 

 

19. Záležitosti odměňování členů komisí RmP 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Matičková Ivana, kancelář tajemníka 
20. Záležitosti komisí rady 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Sršeň Michal, vedoucí kanceláře primátora 
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21. Vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice na Pernštýnském náměstí 

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

22. Užití znaku města Pardubic 

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

23. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
24. Schválení dodatků smluv s vazbou na HC DYNAMO PARDUBICE a.s. (dodatky zápůjček, dodatek 

č. 2 AKC.SML.), ostatní rozhodnutí s vazbou na zvýšení ZK 

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

25. DUKLA SPORTOVNÍ II. - Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě 

a provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích - Česká basketbalová federace, z. s. 

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

26. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 
Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

27. Žádosti o dotace – STAŽENO Z PROGRAMU 

 

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

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
29. Petice – most přes Bylanku 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

30. Problematika mobilního kluziště na dostihovém závodišti 

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

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
Kavalírová Adéla, kancelář tajemníka 
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31. Prodej pozemku včetně objektu k bydlení č.p. 1380 v ul. Staňkova 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Hrdá Bohuslava, odbor majetku a investic 
32. Vyjádření města Pardubice k žádosti o výjimku společnosti Sev.en EC, a.s. 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Löfelmannová Monika, odbor životního prostředí 
Frýdová Radmila, odbor životního prostředí 

33. Zrušení usnesení R/4865/2013 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

34. Petice – kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Nuckolls Petr, kancelář tajemníka 

Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
35. Investiční záměr Památník Zámeček 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Koupalová Karolína, odbor hlavního architekta 
36. Investiční záměr realizace rekonstrukce odborných učeben na základních školách - II. etapa 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 
37. Investiční záměr Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Koupalová Karolína, odbor hlavního architekta 
38. Deklarace o spolupráci na společném záměru - spolupráci v oblasti finanční podpory a 

koordinace postupu prosazování společných zájmů záchrany a obnovy Larischovy vily v Pardubicích 

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

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Koupalová Karolína, odbor hlavního architekta 

39. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem - CINEMA 

TIME, s.r.o. 

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

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
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40. II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
41. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

42. Schválení obsazení orgánů a.s. z řad zaměstnanců (SmP a.s., SmP-Odpady a.s., DPmP a.s.) + 

ostatní obsazení 

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

43. Akční plán pro oblast kultury na rok 2019 

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

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
44. Akční plán pro oblast cestovního ruchu 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
45. Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací 

města 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
Skládalová Iveta, odbor školství, kultury a sportu 

46. Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek příspěvkových organizací ve 

zdravotnictví 

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

Skládalová Iveta, odbor školství, kultury a sportu 
47. Stanovisko obce ke změnám kapacit školy jiného zřizovatele 

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

Skládalová Iveta, odbor školství, kultury a sportu 
48. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - DEEP VISION s.r.o. 

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

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
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49. Výjimka z počtu žáků 

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

Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 
50. Souhlas zřizovatele 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
51. ZŠ Erno Košťála 870 - úprava prostoru pro potřeby nové ZŠ - investiční záměr 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
52. Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Zvoneček 

Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
53. Investiční priority ve školství 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
54. Startovací bydlení pro mladé 2019 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Laňarová Hana, odbor majetku a investic 
Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

55. Odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

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

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
56. Ocenění nejlepších sociálních pracovníků 

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

Procházková Jana, odbor sociálních věcí 
57. Diskuse 

  
Informativní zprávy: 

 

Ze služební cesty - Pernik (Bulharsko) 

P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 
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Doplnění Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 

stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
  

Dodatečně v den jednání členové rady obdrželi: 
 

- nový návrh usnesení ke zprávě č. 20 „Záležitosti komisí rady“, 
- upravené znění návrhu usnesení č. 1 zprávy č. 21 „Vyvěšení tibetské vlajky na budovu 

radnice“, 
- aktualizaci a doplnění zprávy č. 24 „Schválení dodatků smluv s vazbou na HC DYNAMO 

PARUBICE a.s., ostatní rozhodnutí s vazbou na zvýšení ZK“, 
- Dodatek zprávy č. 24 „Záměr změny v poskytování cateringových služeb v MFA“ 

(předkladatelem D. Salfický), 
- změnu návrhu usnesení č. 73 zprávy č. 40 „II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 – 

rozpočtová opatření“, 
- přílohu ke zprávě č. 42 „Schválení obsazení orgánů a.s. z řad zaměstnanců + ostatní obsazení“ 

s citlivým obsahem. 
 

 

II. 

Schválení usnesení z 8. mimořádné schůze RmP dne 12.02.2019  

a jmenování ověřovatelů z 9. řádné schůze RmP dne 18.02.2019 

 
Usnesení a zápis z předešlé 8. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu z 9. řádné schůze RmP byli jmenováni                   Jan Mazuch 

          Vít Ulrych 

 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

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

usnesení RmP 

 
Zpravodaj: Jakub Kutílek, předseda kontrolního výboru 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/458/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 12 a 14 - 35. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v evidenci plnění usnesení ponechat úkol uvedený v příloze usnesení v řádku č. 13. 

 

Tato příloha usnesení obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
 

2 

Ocenění města Pardubic 

 
Zpravodaj: Jan Linhart, předseda Komitétu pro udílení ocenění města 

- stručně okomentoval předložené návrhy na udělení ocenění. 
 
 
Rozprava: 

- J. Mazuch -  podal návrh na samostatné hlasování odst. VII návrhu usnesení č. 1 (viz přijaté 
usnesení č. R/461/2019). 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/459/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

ZmP udělit Medaili města Pardubic panu Ing. Vítu Vavřinovi. 

II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

ZmP udělit Medaili města Pardubic panu RNDr. Vladimíru Víchovi. 

III. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

ZmP udělit Medaili města Pardubic panu PhDr. Bohuslavu Vítkovi. 

IV. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

ZmP udělit Medaili města Pardubic panu Mgr. Martinu Kubrychtovi. 

V. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

ZmP udělit Medaili města Pardubic panu doc. MUDr. Karlu Havlíčkovi, CSc. 

VI. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

ZmP udělit Čestné občanství města Pardubic paní Mgr. Jarmile Stibicové. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/460/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

předsedovi Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic předložit návrhy na udělení Medaile 

města Pardubic a Čestného občanství města Pardubic ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic. 
Z: Jan Linhart, předseda Komitétu pro udílení ocenění města Pardubic 
T: ZmP 21.2. 2019 

 
 
 
Samostatné hlasování - návrh č. 001/odst. VII 
Přijaté usnesení č. R/461/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 2) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

ZmP udělit Čestné občanství města Pardubic panu Jiřímu Palečkovi.  

 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, zdrž. 2) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
ZmP udělit Medaili města Pardubic (in memoriam) panu Drahomíru Pechánkovi. 
 
 

3 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti - 

registrované služby 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/462/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh poskytnout dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným v 

tabulce ve výši "Navrhované finanční prostředky 2019", která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje  

návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti se subjekty uvedenými v tabulce ve znění dle příloh č. 2 - 53 návrhu usnesení č. 1. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/463/2019               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnout dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným v 

tabulce ve výši specifikované ve sloupci "Navrhované finanční prostředky 2019", která je přílohou 

č. 1 návrhu usnesení č. 2. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti se subjekty, kterým byla schválena dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 

dle přílohy č. 1 návrhu usnesení č. 2. 
Z: Iva Bartošová 
T: 30.04.2019 

 

4 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální 

a zdravotní oblasti - neregistrované služby 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/464/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh poskytnout dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným v 

tabulce ve výši specifikované ve sloupci "Navrhované prostředky 2019", která je přílohou č. 1 

návrhu usnesení č. 1. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti se subjekty uvedenými v tabulce ve znění dle příloh č. 2 - 11 návrhu usnesení č. 1. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/465/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným v tabulce 

ve výši specifikované ve sloupci "Navrhované prostředky 2019", která je přílohou č. 1 návrhu 

usnesení č. 2. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní 

oblasti se subjekty, kterým byla schválena dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 

dle přílohy č. 1 návrhu usnesení č. 2. 
Z: Iva Bartošová 
T: 30.04.2019 

 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektům uvedeným v tabulce 
ve výši specifikované ve sloupci "Navrhované prostředky 2019", která je přílohou č. 1 návrhu 
usnesení č. 3. 
 

5 

Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na rok 2019 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/466/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na rok 2019, které jsou přílohou č. 1 tohoto 

usnesení. 

 

6 

Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

Zpráva byla projednána za bodem č. 2 
 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
- stáhl návrh č. 52 a zdůvodnil jeho stažení. Upozornil, že v návrhu č. 5 a 42 byl opraven název 

katastrálního území. Podal stručný komentář k návrhům č. 28 a 30 a dále pak 
k nedoporučeným návrhům č. 43, 44, 58 a 66. 

 
 
Rozprava: 

- J. Mazuch požádal o vysvětlení ke změně vlastnictví světelných reklamních zařízení v návrhu 
č. 30. 
→    vysvětlení podal D. Stránský, kterého doplnil T. Pelikán. Po skončení třístranné smlouvy o 
spolupráci mezi městem Pardubice, spol. BARTH-média a  DpmP a.s. je od 1.9.2018 novým 
vlastníkem a provozovatelem zastávkových přístřešků a  reklamních světelných zařízení 
společnost DpmP a.s. Žádost bylo nutné podat novým vlastníkem znovu. 

 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/467/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/8747/2018'. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem pozemku označeného jako st.p.č. 7007/12 o výměře 18 m2 v k.ú. Pardubice 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem užívání garáže 

umístěné na předmětném pozemku za nájemné 35,- Kč/m2/rok s tím že se pronajímatel zavazuje 

umožnit nájemci vjezd do garáže po účelové komunikaci umístěné na částech pozemků označených 

jako p.p.č. 2286/2 a p.p.č. 2286/11, vše v k.ú. Pardubice. Žadatelé uhradí částku ve výši ve výši 35,- 

Kč/m2/rok od 1.1.2018 do dne podpisu nájemní smlouvy z titulu bezesmluvního užívání 

předmětného pozemku. 
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III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 7007/12 o výměře 18 m2 v 

k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/468/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpověď z nájemní smlouvy uzavřené s XXXXXXXXXXXXX na nájem části pozemku označeného jako 

p.p.č. 1718/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

vypovědět nájemní smlouvu uzavřenou s XXXXXXXXXXXXX na nájem části pozemku označeného 

jako p.p.č. 1718/1 o výměře 100 m2 v k.ú. Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/469/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 7/3 o výměře 295 m2 v k.ú. Ohrazenice 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 18,- 

Kč/m2/rok za účelem užívání pozemku jako zahrada.  
Žadatelka uhradí částku ve výši 18,- Kč/m2/rok od 1.1.2019 do dne podpisu nájemní smlouvy z 

titulu bezesmluvního užívání předmětného pozemku. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 7/3 o výměře 295 m2 v 

k.ú. Ohrazenice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/470/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

rozšíření nájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 345/1 z výměry 56 m2  na výměru 73 m2 v 

k.ú. Popkovice XXXXXXXXXXXXX, za stejných podmínek uvedených v uzavřené nájemní smlouvě. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě na rozšíření nájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 

345/1 z výměry 56 m2  na výměru 73 m2 v k.ú. Popkovice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/471/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 768 m2 v k.ú. Svítkov Společenství 

vlastníků jednotek Pardubice, Svítkov, U Trojice 562, IČO 06174060, se sídlem  
U Trojice 562, Svítkov, 530 06 Pardubice,  na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o 

výpůjčce, za účelem údržby pozemku na náklady žadatele a k rekreačním účelům obyvatel domu 

čp. 562, U Trojice, Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v k.ú. Svítkov 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 

/rok za účelem užívání pozemku jako zahrada. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 230 m2 v k.ú. Svítkov 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 

/rok za účelem užívání pozemku jako zahrada. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 100 m2 v k.ú. Svítkov 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 

/rok za účelem užívání pozemku jako zahrada. 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 410 m2 v k.ú. Svítkov 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem údržby 

pozemku na náklady žadatelky. 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 241 m2 v k.ú. Svítkov 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 

/rok za účelem užívání pozemku k rekreačním účelům, popřípadě k pěstování rostlin. 
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VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v k.ú. Svítkov 

XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, u výměry 129 m2 za nájemné 

ve výši 35,- Kč/m2 /rok   za účelem užívání pozemku pro rekreaci a u výměry 16 m2 za nájemné ve 

výši 35,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, pro 

parkování osobního auta (zpevnění pozemku zatravňovacími dlaždicemi). 

VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v k.ú. Svítkov 

XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 

/rok za účelem užívání pozemku jako okrasná a užitková zahrada pro volný čas. 

IX. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 768 m2 v k.ú. 

Svítkov se Společenstvím vlastníků jednotek Pardubice, Svítkov, U Trojice 562, IČO 06174060. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

X. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v 

k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

XI. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 230 m2 v 

k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

XII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 100 m2 v 

k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

XIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 410 m2 v k.ú. 

Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

XIV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 241 m2 v 

k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
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XV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v 

k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

XVI. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v 

k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/472/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 2787/3 o výměře 67 m2 a p.p.č. 1718/1 o výměře 

59 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti DEPRO REAL s.r.o., IČO 27555569, se sídlem Jiráskova 169, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedených částech 

pozemků z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření 

smlouvy o výpůjčce, za účelem stavebních úprav - vybudování chodníků a rozšíření stávajícího 

sjezdu v rámci akce „Bytový dům Prokopka Pardubice“, za podmínky vybudování náhradních 

veřejných parkovacích míst,  které budou předané do majetku města. Umístění a specifikaci 

náhradních veřejných parkovacích míst projedná žadatel s odborem dopravy MmP a doloží 

písemné stanovisko odboru dopravy MmP před uzavřením smlouvy o výpůjčce. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení stavebních úprav vybudovaných chodníků a rozšíření stávajícího sjezdu na částech 

pozemků označených jako p.p.č. 2787/3 o výměře 67 m2 a p.p.č. 1718/1 o výměře 59 m2, vše v k.ú. 

Pardubice, z vlastnictví společnosti DEPRO REAL s.r.o., IČO 27555569, se sídlem Jiráskova 169, 

Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve 

výši 1.000,- Kč, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše 

uvedenou stavební úpravu. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu na výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 2787/3 o výměře 67 m2 a p.p.č. 

1718/1 o výměře 59 m2, vše v k.ú. Pardubice, se společností DEPRO REAL s.r.o., IČO 27555569. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavebních úprav vybudovaných chodníků a rozšíření 

stávajícího sjezdu na částech pozemků označených jako p.p.č. 2787/3 o výměře 67 m2 a p.p.č. 
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1718/1 o výměře 59 m2, vše v k.ú. Pardubice, se společností DEPRO REAL s.r.o., IČO 27555569. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/473/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 199/1 o výměře 399 m2 v k.ú. Semtín společnosti 

Synthesia, a.s., IČO 60108916, se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, na dobu určitou, a to do 

dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do 

vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem 

stavebních úprav komunikace, chodníku a ostrůvků zeleně v rámci investiční akce žadatele 

„Stavební úpravy parkingu u M42, k.ú. Semtín, areál Synthesia, a.s., Pardubice“. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení stavebních úprav komunikace, chodníku a ostrůvků zeleně na části pozemku 

označeného jako p.p.č. 199/1 o výměře 399 m2 v k.ú. Semtín z vlastnictví společnosti Synthesia, 

a.s., IČO 60108916, se sídlem Semtín 103, 530 02 Pardubice, do vlastnictví  statutárního města 

Pardubice za cenu 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavební úpravy budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše 

uvedené stavební úpravy. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu na výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 199/1 o výměře 399 m2 v k.ú. 

Semtín se společností Synthesia, a.s., IČO 60108916. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu odkoupení stavebních úprav komunikace, chodníku a ostrůvků zeleně na 

části pozemku označeného jako p.p.č. 199/1 o výměře 399 m2 v k.ú. Semtín se společností 

Synthesia, a.s., IČO 60108916. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/474/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vydání souhlasu statutárního města Pardubice s realizací stavby „I/36 Pardubice, rekonstrukce 

křižovatky s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP“ pro ČR s příslušností hospodařit s majetkem 
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státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, na pozemcích 

označených jako p. p. č. 744/7, p. p. č. 744/42, p. p. č. 744/43, p. p. č. 744/45, p. p. č. 744/46, p. p. 

č. 744/47, p. p. č. 744/48, p. p. č. 744/49, p. p. č. 744/50, p. p. č. 829/1, p. p. č. 830/58, p. p. č. 

830/61, p. p. č. 832/24, p. p. č. 2742/18, p. p. č. 2742/36, p. p. č. 2742/115, p. p. č. 2742/143, p. p. 

č. 2742/144, p. p. č. 2981/22, p. p. č. 2981/23, p. p. č. 2981/29, p. p. č. 2981/31, p. p. č. 3884/16, 

vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu cca 2.530 m2 trvalého záboru, a to za účasti Pardubického kraje, 

IČO: 70 89 28 22, se sídlem Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice, který po dokončení stavby 

bude účastníkem majetkoprávního vypořádání v dané lokalitě. Podmínkou vydání souhlasu se 

stavební činností státu na pozemcích města je bezúplatnost veškerého majetkoprávního 

vypořádání mezi městem a státem, a mezi městem a Pardubickým krajem, které po skončení 

stavby bude následovat.     

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o podmínkách provedení stavby s ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle, a s Pardubickým 

krajem, IČO: 70 89 28 22, se sídlem Komenského nám. 125, 530 02 Pardubice, kterou bude vydán 

souhlas se stavební činností na pozemcích označených jako p. p. č. 744/7, p. p. č. 744/42, p. p. č. 

744/43, p. p. č. 744/45, p. p. č. 744/46, p. p. č. 744/47, p. p. č. 744/48, p. p. č. 744/49, p. p. č. 

744/50, p. p. č. 829/1, p. p. č. 830/58, p. p. č. 830/61, p. p. č. 832/24, p. p. č. 2742/18, p. p. č. 

2742/36, p. p. č. 2742/115, p. p. č. 2742/143, p. p. č. 2742/144, p. p. č. 2981/22, p. p. č. 2981/23, p. 

p. č. 2981/29, p. p. č. 2981/31, p. p. č. 3884/16, vše v k. ú. Pardubice, v rozsahu cca 2.530 m2 

trvalého záboru.   
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/475/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení služebností umístění a provozování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 2082/41, p.p.č. 2082/47, p.p.č. 2082/52, p.p.č. 2082/53, p.p.č. 2083/10, 

p.p.č. 2083/12, p.p.č. 2083/24, p.p.č. 2083/25, p.p.č. 2083/26, p.p.č. 2083/27, p.p.č. 2084/3, p.p.č. 

2087/11, p.p.č. 3908, p.p.č. 3909/1, p.p.č. 3910/1, p.p.č. 3910/2, p.p.č. 3910/3, p.p.č. 3910/4, p.p.č. 

3914/3, vše v k.ú.  Pardubice, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262 572, 

se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč 

+ DPH spočívající  v právu strpět umístění a provozování souboru veřejného osvětlení po celou 

dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezdu na pozemky za účelem provádění 

nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, 

na dobu neurčitou, v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 8828-058/2018. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení služebností umístění a provozování souboru veřejného osvětlení na 

částech pozemků označených jako p.p.č. 2082/41, p.p.č. 2082/47, p.p.č. 2082/52, p.p.č. 2082/53, 

p.p.č. 2083/10, p.p.č. 2083/12, p.p.č. 2083/24, p.p.č. 2083/25, p.p.č. 2083/26, p.p.č. 2083/27, p.p.č. 

2084/3, p.p.č. 2087/11, p.p.č. 3908, p.p.č. 3909/1, p.p.č. 3910/1, p.p.č. 3910/2, p.p.č. 3910/3, p.p.č. 
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3910/4, p.p.č. 3914/3, vše v k.ú.  Pardubice, se společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262 

572. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/476/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení služebností umístění a provozování souboru veřejného osvětlení na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 355/3, p.p.č. 3647/7, p.p.č. 3647/8, p.p.č. 3647/25, p.p.č. 3707/21, p.p.č. 

3707/22, p.p.č. 3707/26 a p.p.č. 4363/1, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Služby města 

Pardubic a.s., IČO 25262 572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, za 

jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč + DPH spočívající  v právu strpět umístění a provozování 

souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezdu na 

pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 

rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, na dobu neurčitou, v rozsahu stanoveném 

geometrickým plánem č. 8791-058/2018. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení služebností umístění a provozování souboru veřejného osvětlení na 

částech pozemků označených jako p.p.č. 355/3, p.p.č. 3647/7, p.p.č. 3647/8, p.p.č. 3647/25, p.p.č. 

3707/21, p.p.č. 3707/22, p.p.č. 3707/26 a p.p.č. 4363/1, vše v k.ú. Pardubice, se společností Služby 

města Pardubic a.s., IČO 25262 572. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/477/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

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

jako p.p.č. 794/20, p.p.č. 811/59, p.p.č. 794/2, p.p.č. 2742/111, p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/110, 

p.p.č. 744/39, p.p.č. 742/10, p.p.č. 744/40, p.p.č. 744/26, p.p.č. 744/25, p.p.č. 744/16, p.p.č. 

744/17, p.p.č. 744/21, p.p.č. 744/13, p.p.č. 744/7, p.p.č. 829/1, p.p.č. 744/42, p.p.č. 744/49, p.p.č. 

744/45, p.p.č. 830/58, p.p.č. 2742/144, p.p.č. 2742/143, p.p.č. 830/20, p.p.č. 2742/28 a p.p.č. 

716/31, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o., IČO 00562262, se 

sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000,  za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm + 

DPH u  
pozemků označených jako p.p.č. 2742/111, p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/110, p.p.č. 744/39, p.p.č. 

742/10, p.p.č. 744/40, p.p.č. 744/26, p.p.č. 744/25, p.p.č. 744/16, p.p.č. 744/17, p.p.č. 744/21, 

p.p.č. 744/13, p.p.č. 744/7, p.p.č. 829/1, p.p.č. 744/42, p.p.č. 744/49, p.p.č. 744/45, p.p.č. 830/58, 

p.p.č. 2742/144, p.p.č. 2742/143, p.p.č. 830/20, p.p.č. 2742/28, p.p.č. 716/31, vše v k.ú. Pardubice, 
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ve výši 200,- Kč/bm+DPH u pozemků označených jako p.p.č. 794/2, p.p.č. 794/20, p.p.č. 811/59, vše 

v k.ú. Pardubice spočívajícího v uložení a provozování telekomunikačního vedení v rámci akce 

„Pardubice – Bílé předměstí-Jih“ za podmínky koordinace se stavbou „I/36 Pardubice, rekonstrukce 

křižovatky s ul. Dašická, opatření ke zvýšení BESIP“ realizovanou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na 

Pankráci 546/56, 140 00 Praha – Nusle. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

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

věcného břemene na částech  pozemků označených jako p.p.č. 794/20, p.p.č. 811/59, p.p.č. 794/2, 

p.p.č. 2742/111, p.p.č. 2742/36, p.p.č. 2742/110, p.p.č. 744/39, p.p.č. 742/10, p.p.č. 744/40, p.p.č. 

744/26, p.p.č. 744/25, p.p.č. 744/16, p.p.č. 744/17, p.p.č. 744/21, p.p.č. 744/13, p.p.č. 744/7, p.p.č. 

829/1, p.p.č. 744/42, p.p.č. 744/49, p.p.č. 744/45, p.p.č. 830/58, p.p.č. 2742/144, p.p.č. 2742/143, 

p.p.č. 830/20, p.p.č. 2742/28 a p.p.č. 716/31, vše v k.ú. Pardubice, se společností UPC Česká 

republika, s.r.o., IČO 00562262, pro  akci „Pardubice – Bílé předměstí-Jih“  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/478/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

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

jako p.p.č. 595/1 a p.p.č. 346/1 , vše v k.ú. Opočínek, ve prospěch společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 

Praha 3, za jednorázovou náhradu ve výši 50,- Kč/bm + DPH u pozemku označeného  jako p.p.č. 

346/1 k.ú. Opočínek a ve výši 300,- Kč/bm + DPH u pozemku označeného jako  p.p.č.  595/1 k.ú. 

Opočínek spočívajícího v uložení a provozování optického kabelu v rámci akce „MIMO2x2-TM-C-

163lokalit-PUOPC-OK“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

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

věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 595/1 a p.p.č. 346/1 , vše v k.ú. 

Opočínek, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, pro 

akci „MIMO2x2-TM-C-163lokalit-PUOPC-OK“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/479/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 683/13, p. p. č. 2740/4, p. p. 

č. 2740/6, p. p. č. 2740/7, p. p. č. 2772/7, p. p. č. 2772/25, p. p. č. 2772/26 a p. p. č. 4052/1, vše v 

k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm + 

DPH  spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko 

MS Pardubice-Ke Tvrzi“ v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 8847-353/2018. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 683/13, p. 

p. č. 2740/4, p. p. č. 2740/6, p. p. č. 2740/7, p. p. č. 2772/7, p. p. č. 2772/25, p. p. č. 2772/26 a p. p. 

č. 4052/1, vše v k.ú. Pardubice, se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, pro akci „Reko MS 

Pardubice-Ke Tvrzi“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/480/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 3848/3, p. p. č. 4329/2, p. p. 

č. 4333/2, p. p. č. 4364, p. p. č. 4376/1 a p. p. č. 4866/8, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, 149 

00,  za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm + DPH u pozemků označených jako p.p.č. 3848/3, 

p.p.č. 4866/8, vše v k.ú. Pardubice, a ve výši 200,- Kč/bm + DPH u pozemků označených jako  p.p.č. 

4329/2, p.p.č. 4333/2, p.p.č. 4364, p.p.č. 4376/1, vše v k.ú. Pardubice,  spočívajícího v uložení a 

provozování optického kabelu uloženého v rámci investiční akce „29-019 Vodafone-Pardubice“ v 

rozsahu určeném geometrickým plánem č. 7495-29/2013. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 3848/3, p. 

p. č. 4329/2, p. p. č. 4333/2, p. p. č. 4364, p. p. č. 4376/1 a p. p. č. 4866/8, vše v k.ú. Pardubice, se 

společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, pro akci „29-019 Vodafone-Pardubice“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/481/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 141/1, p. p. č. 356/1, p. p. č. 

357/2 a p. p. č. 357/5, vše v k.ú. Studánka, ve  prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 

se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu ve výši 300,-
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Kč/bm + DPH spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení uloženého v rámci akce 

„Reko MS Pardubice-Věry Junkové I“ v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1222-353/2018. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p. p. č. 141/1, p. 

p. č. 356/1, p. p. č. 357/2 a p. p. č. 357/5, vše v k.ú. Studánka, se společností GasNet, s.r.o., IČO 

27295567, pro akci „Reko MS Pardubice-Věry Junkové I“ 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/482/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu pozemku označeného jako st.p.č. 780 o výměře 8 m2 v k.ú. Svítkov z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do 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 

6062694-005, se sídlem Teplého 1899, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 

 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/483/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uznání vlastnických práv ve prospěch XXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX, každému ke 

spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½ vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 

514/79 v k. ú. Mnětice. 

 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/484/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uznání vlastnických práv ve prospěch XXXXXXXXXXXXX každé ke spoluvlastnickému podílu 

ve výši id. ½ vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 2703/16 o výměře 193 m2 v k. 

ú. Pardubice. 
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Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/485/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uznání vlastnických práv XXXXXXXXXXXXXk pozemkům označeným jako p. p. č. 604/25 o 

výměře 62 m2 a p. p. č. 604/26 o výměře 119 m2, vše v k. ú. Nové Jesenčany, ve prospěch 

statutárního města Pardubice.   

 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/486/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 3657/2 o výměře cca 596 m2 v k.ú. 

Pardubice včetně účelové komunikace, z vlastnictví společnosti DŘEVOTVAR St. Hradiště, spol. s 

r.o., IČO 60934018, se sídlem č.p. 400, 533 52 Staré Hradiště, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č.  2323-

33/2018 ze dne 17. 7. 2018 ve výši 800,- Kč/m2. Rozsah části pozemku označeného jako p.p.č. 

3657/2 o výměře cca 596 m2 v k.ú. Pardubice bude stanoven geometrickým plánem. 

 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/487/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu pozemku označeného jako p. p. č. 2783/97 o výměře 63 m2 v k. ú. 

Pardubice z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové 

Město, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/488/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1073/3 o výměře 129 m2 a p.p.č. 1073/16 o 

výměře 393 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.1978/15/2018 ze dne 29. 9. 2018 ve výši 690,- Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu 

věcného břemene váznoucího na předmětných pozemcích. 
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Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/489/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uznání vlastnického práva XXXXXXXXXXXXX, k pozemku označenému jako p. p. č. 604/19 o 

výměře 62 m2 v k. ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice.   

 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/490/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu dle geometrického plánu č. 701-1183/2018 nově vzniklých pozemků 

označených jako p.p.č. 525/2 o výměře 139 m2, p.p.č. 225/5 o výměře 8 m2 (vznik z pozemku 

označeného jako p. p. č. 225/3) a p.p.č. 111/23 o výměře 10 m2 (vznik z pozemku označeného jako 

p. p. č. 111/10), vše v k.ú. Ohrazenice, včetně komunikace a technické infrastruktury z vlastnictví 

Společnost Nové Ohrazenice s.r.o., IČO 02387930, se sídlem č.p. 166, 290 01 Choťánky, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice.  
Darovací smlouva bude uzavřena po splnění podmínky společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 

25262572, tj. po uzavření smlouvy o služebnosti před převodem předmětných pozemků. 

 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/491/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu dle geometrického plánu č. 701-1183/2018 nově vzniklých pozemků 

označených jako p.p.č. 134/19 o výměře 115 m2, p.p.č. 134/20 o výměře 151 m2, p.p.č. 134/21 o 

výměře 536 m2,  p.p.č. 134/22 o výměře 163 m2, p.p.č. 134/23 o výměře 67 m2, p.p.č. 134/24 o 

výměře 414 m2, p.p.č. 134/25 o výměře 64 m2,  p.p.č. 134/26 o výměře 92 m2, p.p.č. 134/28 o 

výměře 572 m2, p.p.č. 134/29 o výměře 59 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 134/1), 

vše v k.ú. Ohrazenice, se všemi součástmi a příslušenstvím, včetně komunikací a parkovacích stání 

z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 

Choťánky, do vlastnictví statutárního města Pardubice.  
Darovací smlouva bude uzavřena po splnění podmínky společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 

25262572, tj. po uzavření smlouvy o služebnosti před převodem předmětných pozemků. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu komunikace a parkovacích stání vybudovaných dle geometrického 

plánu č. 701-1183/2018  na nově vzniklých pozemcích označených jako p.p.č. 134/16 o výměře 114 

m2 a p.p.č. 134/17 o výměře 91 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 134/9), vše v k.ú. 

Ohrazenice,  
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z vlastnictví společnosti Nové Ohrazenice I s.r.o., IČO 06059155, se sídlem č.p. 166, 290 01 

Choťánky, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/492/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení dle geometrického plánu č. 1396-438/2016 nově vzniklého pozemku označeného 

jako p.p.č. 402/7 o výměře 501 m2 v k.ú. Pardubičky (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 

402/2 k.ú. Pardubičky) a dle geometrického plánu č. 8372-437/2016 nově vzniklého pozemku 

označeného jako p.p.č. 2445/15 o výměře 1.466 m2 v k.ú. Pardubice (vznik z pozemku označeného 

jako p.p.č. 2445/1 k.ú. Pardubice) z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 

státu pro Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 410-21/06/18 ze dne 10. 6. 2018 ve výši 135,- 

Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva 

bude uzavřena po přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 

 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/493/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu pozemků označených jako p. p. č. 3707/16 o výměře 1.534 m2, p. p. č. 

3707/30 o výměře 220 m2, p. p. č. 3707/31 o výměře 234 m2 a p. p. č. 3707/32  o výměře 287 m2, 

vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 

2 – Nové Město, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za podmínky odstranění billboardu 

umístěného na pozemku označeném jako p.p.č.3707/32 v k.ú. Pardubice před uzavřením smlouvy 

o bezúplatném převodu. 

 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/494/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1542 o výměře 317 m2 a p.p.č. 5208/3 o výměře 

2.970 m2, vše v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/3 vzhledem 

k celku za kupní cenu 595.933,-Kč, XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku za kupní 

cenu 595.933,-Kč a XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/3 vzhledem k celku za kupní cenu 595.933,-
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Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 

Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/1 o výměře 283 m2 v k.ú. Pardubice ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 73.600,- Kč a 

XXXXXXXXXXXXXpodíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 73.600,- Kč do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 2703/5 o výměře 25 m2, p.p.č. 5208/9 o výměře 

488 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu 617.360,- Kč do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na 

předmětném pozemku. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5208/13 o výměře 177 m2 v k.ú. Pardubice ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 42.480,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku za kupní cenu 21.240,- Kč a 

XXXXXXXXXXXXXpodíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku za kupní cenu 21.240,- Kč do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1464/4 o výměře 1.224 m2 v k.ú. Pardubice ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku za kupní cenu 159.120,- 

Kč,  XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku za kupní cenu 159.120,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/12 vzhledem k celku za kupní cenu 53.040,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 2/12 vzhledem k celku za kupní cenu 106.080- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/12 vzhledem k celku za kupní cenu 53.040,- Kč a 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 2/12 vzhledem k celku za kupní cenu 106.080,- Kč do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5208/5 o výměře 502 m2, p.p.č. 5208/6 o 

výměře 270 m2, p.p.č. 5208/7 o výměře 1.048 m2,vše v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/16 vzhledem k celku za kupní cenu 414.050,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/8 vzhledem k celku za kupní cenu 118.300,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/96 vzhledem k celku za kupní cenu 69.008,- 

Kč,  XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/48  vzhledem k celku za kupní cenu 138.017,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 7/96 vzhledem k celku za kupní cenu 69.008,- Kč a 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/48 vzhledem k celku za kupní cenu 138.017,- Kč  do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   
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VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5207/14 o výměře 22 m2, p.p.č. 5207/15 o 

výměře 281 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 159.201,- Kč do 

vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – 

Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.  Kupní smlouva bude  obsahovat zároveň prohlášení o zániku 

věcného břemene užívání váznoucího na předmětných pozemcích. 

VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/4 o výměře 420 m2 v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu 218.400,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice 

v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh bezúplatného převodu části pozemku označeného jako 2783/58 o výměře cca 196 m2 v k.ú. 

Pardubice (LV č. 1045), z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu  pro 

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

Hradec Králové do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická 

stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.  Darovací smlouva bude uzavřena po 

výmazu předkupního práva váznoucího na předmětné části pozemku ve prospěch České republiky. 

X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/13 o výměře 284 m2 v k.ú. Pardubice, ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 73.840,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 73.840,- Kč do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

XI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1270 o výměře 145 m2, p.p.č. 5208/10 o výměře 

571 m2, p.p.č. 5208/11 o výměře 59 m2, p.p.č. 5208/12 o výměře 19 m2, p.p.č. 5208/14 o výměře 

112m2, p.p.č. 5208/15 o výměře 77 m2, vše v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 

podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 238.384,- Kč, XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 

1/6 vzhledem k celku za kupní cenu 79.461,- Kč, XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/6 vzhledem k 

celku za kupní cenu 79.461,- Kč a XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/6 vzhledem k celku za kupní 

cenu 79.461,- Kč)  do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická 

stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/3 o výměře 453 m2 v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu 235.600,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice 

v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/5 o výměře 582 m2 v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 302.640,- Kč do vlastnictví statutárního města 

Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV 

obchvat)“.   
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XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/7 o výměře 31 m2 v k.ú. Pardubice, ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/20 vzhledem k celku za kupní cenu 806,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/20 vzhledem k celku za kupní cenu 806,- Kč,XXXXXXXXXXXXX, 

podíl ve výši id. 1/40 vzhledem k celku za kupní cenu 403,- Kč,  XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 

1/20 vzhledem k celku za kupní cenu 806,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/40 vzhledem k 

celku za kupní cenu 403,- Kč, XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/10 vzhledem k celku za kupní 

cenu 1.612,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 3/40 vzhledem k celku za kupní cenu 1.209,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/10 vzhledem k celku za kupní cenu 1.612,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/40 vzhledem k celku za kupní cenu 403,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, 

podíl ve výši id. 1/40 vzhledem k celku za kupní cenu 403,- Kč, XXXXXXXXXXXXX,  podíl ve výši id. 

2/20 vzhledem k celku za kupní cenu 1.612,- Kč, XXXXXXXXXXXXXpodíl ve výši id. 1/80 vzhledem k 

celku za kupní cenu 201,- Kč, XXXXXXXXXXXXXpodíl ve výši id. 1/20 vzhledem k celku za kupní cenu 

806,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/20 vzhledem k celku za kupní cenu 806,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/80 vzhledem k celku za kupní cenu 201,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXXpodíl ve výši id. 1/20 vzhledem k celku za kupní cenu 806,- Kč a společnosti ZEAS, 

a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954, se sídlem Brozanská 490, Staré Hradiště, podíl ve výši id. 

2/20 vzhledem k celku za kupní cenu 1.612,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci 

investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/2 o výměře 449 m2 v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 233.520,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice 

v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/6 o výměře 492 m2 v k.ú. Pardubice, ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 127.920,- Kč 

a XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 127.920,- Kč  do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

XVII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 670/3 o výměře 522 m2, v k.ú. Trnová, z 

vlastnictví Římskokatolické farnosti Rosice nad Labem, IČO 64242978, se sídlem Školní náměstí 38, 

Rosice, Pardubice, za kupní cenu 250.560,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci 

investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XVIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1199/5 o výměře 316 m2 v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu 189.120,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice 

v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“. Kupní 

smlouva bude uzavřena po výmazu věcného břemene chůze a jízdy váznoucího na předmětném 

pozemku. 

XIX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1455/43 o výměře 12 m2, p.p.č. 1457/2 o 

výměře 65 m2, p.p.č. 2696/4 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 33280,- Kč a 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 33.280,- Kč  do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

XX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/17 o výměře 583 m2 v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví společnosti ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954, se sídlem Brozanská 490, 

Staré Hradiště za kupní cenu 303.200,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci 

investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XXI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 886/39 o výměře 79 m2, p.p.č. 886/40 o výměře 

28 m2, p.p.č. 1138/8 o výměře 285 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti Lidl Česká 

republika v.o.s., IČO 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, Praha 5, za kupní cenu 

203.840,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka 

I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XXII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 4264/4 o výměře 79 m2 v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 28804511, se sídlem Fáblovka 568, Polabiny, 

Pardubice, za kupní cenu 41.120,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční 

akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XXIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5207/16 o výměře 3.019 m2, p.p.č. 5207/19 o 

výměře 166 m2, vše v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/2 

vzhledem k celku za kupní cenu 824.780,- Kč a XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k 

celku za kupní cenu 824.780,- Kč  do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční 

akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XXIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1199/9 o výměře 115 m2, p.p.č. 1199/15 o 

výměře 297 m2, p.p.č. 5208/16 o výměře 21 m2, p.p.č. 5208/17 o výměře 29 m2, p.p.č. 5208/19 o 

výměře 15 m2, p.p.č. 5208/20 o výměře 348 m2, vše v k.ú. Pardubice, ze spoluvlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 213.720,- Kč a 

XXXXXXXXXXXXXpodíl ve výši id. ½ vzhledem k celku za kupní cenu 213.720,- Kč  do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.  Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu věcného břemene chůze a jízdy, 

dvousměrného průjezdu váznoucího na pozemcích označených jako p.p.č. 1199/9 a p.p.č. 5208/20, 

vše v k.ú. Pardubice. 

XXV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 5207/8 o výměře 51 m2, p.p.č. 5207/9 o výměře 

35 m2, p.p.č. 5207/10 o výměře 118 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti FINAL TECH 

spol. s r.o., IČO 61065005, se sídlem Hradecká 585, Polabiny, Pardubice, za kupní cenu 815.350,- Kč 
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do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová 

– Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.  Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu zástavních práv 

zatěžující předmětné pozemky. 

XXVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/11 o výměře 479 m2, v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 249.120,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice 

v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.  Kupní 

smlouva bude uzavřena po výmazu předkupního práva váznoucího na předmětném pozemku ve 

prospěch České republiky. 

XXVII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/12 o výměře 119 m2, v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 61.920,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice 

v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XXVIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5208/18 o výměře 61 m2, v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictvíXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu 31.760,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v 

rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“.   

XXIX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 670/1 o výměře 1.203 m2, v k.ú. Trnová, z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 577.440,- Kč do vlastnictví statutárního města 

Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV 

obchvat)“.   

XXX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 625/2 o výměře 651 m2, v k.ú. Trnová, ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX                                                                              podíl ve výši id. 5/10 

vzhledem k celku za kupní cenu 156.240,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/10 vzhledem k 

celku za kupní cenu 31.248,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/10 vzhledem k celku za kupní 

cenu 31248,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/10 vzhledem k celku za kupní cenu 31.248,- 

Kč, XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/10 vzhledem k celku za kupní cenu 31.248,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/10 vzhledem k celku za kupní cenu 31.248,- Kč do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

XXXI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 626/4 o výměře 614 m2, v k.ú. Trnová, ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k celku za kupní cenu 73.680,- Kč a 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 3/4 za kupní cenu 221.040,- Kč do vlastnictví statutárního města 

Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV 

obchvat)“.   

XXXII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 670/4 o výměře 152 m2, v k.ú. Trnová, ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 36.480,- Kč a 
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XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 36.480,- Kč do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

XXXIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 670/2 o výměře 1.068 m2, v k.ú. Trnová, ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 256.320,- Kč 

a XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/2 vzhledem k celku za kupní cenu 256.320,- Kč do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

XXXIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

předložit návrhy usnesení týkajících se převodů pozemků ve vlastnictví neznámých osob v 

důvodové zprávě uvedených pod č. 14 a č. 35, u kterých se zjišťují právní nástupci původních 

vlastníků, k projednání v příslušných orgánech města bez nutnosti nových vyjádření odborů a rad 

městských obvodů. 

XXXV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 5207/18 o výměře 696 m2 v k.ú. Pardubice, ze 

spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 5/16 vzhledem k celku za kupní cenu 104.400,- 

Kč, XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 5/16 vzhledem k celku za kupní cenu 104.400,- Kč, 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 3/16 vzhledem k celku za kupní cenu 62.640,- Kč a 

XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 3/16 vzhledem k celku za kupní cenu 62.640,- Kč, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – 

Dubina (SV obchvat)“.   

 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/495/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh darování dle geometrického plánu č. 599-82/2014 nově vzniklých pozemků označených jako 

p. p. č. 471/56 o výměře 70 m2, p. p. č. 471/57 o výměře 477 m2 (vznik z p. p. č. 471/44), p. p. č. 

471/58 o výměře 72 m2 a p. p. č. 471/59 o výměře 95 m2 (vznik z p. p. č. 471/10), vše v k. ú. 

Dražkovice, z vlastnictví Pardubického kraje se správou hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 

Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/496/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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umístění oboustranných světelných reklamních zařízení typu city light, každé o rozměru reklamní 

plochy 1,18 m x 1,75 m (tj. 2,065 m2) na částech pozemků společnosti Dopravní podnik města 

Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, na 

dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH. Specifikace částí 

pozemků je uvedena v příloze tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o umístění oboustranných světelných reklamních zařízení typu city light, každé o 

rozměru reklamní plochy 1,18 m x 1,75 m (tj. 2,065 m2) na částech pozemků společnosti Dopravní 

podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 

 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/497/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 795/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Staročernsko 

z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 

místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 75/2018 ze dne 30. 9. 2018 ve výši 750,- 

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 2.500,- Kč uhrazené statutárním 

městem Pardubice za znalecký posudek. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci 

telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným 

břemenem váznoucím na předmětných pozemcích. 

 
 
 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/498/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 593/5 o výměře 16 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1977/14/2018 ze dne 16. 9. 2018 ve výši 1.800,- 

Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/499/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje dle geometrického plánu č. 8793-25/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako 

p. p. č. 3710/56 o výměře 16 m2 (vznik z p. p. č. 3710/8) v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního 

města Pardubice do vlastnictví společnosti Lonkova Point s.r.o., IČO 05457106, se sídlem Korunní 

2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 

znaleckým posudkem č. 2975-129/18 ze dne 20. 9. 2018 ve výši 1.200,- Kč/m2+ DPH v případě, že 

pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování 

znaleckého posudku ve výši 1.200,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký 

posudek. 

 
 
 
Návrh usnesení č. 034 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Ruší 
stávající text usnesení č. 'R/6666/2017' týkajícího se nájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 
851/12 o výměře 22 m2 v k.ú. Pardubice státnímu podniku Česká pošta, s.p., IČO 47114983, ve znění 
" , 3) za podmínky údržby části pozemku označeného jako p.p.č. 851/12 o výměře 35 m2 v k.ú. 
Pardubice na náklady žadatele" bez náhrady. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 035 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2664/5 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské 
aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na 
pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění,  ve výši 700,- 
Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 
užívání pozemku pro umístění a provozování  prodejního stánku pro celoroční prodej (trdelník, 
zmrzlina, káva, medovina, wafle atd.) za podmínky zpracování statického posouzení na umístění 
konkrétního stánku do prostoru nad podchodem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2664/5 o výměře 10 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 036 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text usnesení č. 'R/8785/2018' týkajícího se  nájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 
619/1 o výměře 9 m2 v k.ú. Pardubice společnosti Léthó, o.p.s., IČO 02450283, se sídlem Na 
Rybníčkách 169, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, z původního textu "700,- Kč/m2/rok" na text 
"1.351,- Kč/rok".  
Doplňuje v usnesení č. R/8785/2018 týkajícího se  nájmu části pozemku označeného jako p.p.č. 619/1 
o výměře 9 m2 v k.ú. Pardubice společnosti Léthó, o.p.s., IČO 02450283, se sídlem Na Rybníčkách 
169, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, textu " Nájem je poskytován v režimu podpory "de minimis" ve 
smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. Společnost uhradí částku ve výši ve 
výši 1.351,- Kč/rok od 1.1.2019 do dne podpisu nájemní smlouvy z titulu bezesmluvního užívání 
předmětného pozemku." Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 037 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 350/2 o výměře 55 m2 v  k.ú.  Černá za Bory 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 35,- Kč/m2 
/rok za účelem umístění a užívání stavební buňky a stavebního materiálu na předmětné části 
pozemku. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 350/2 o výměře 55 m2 
v  k.ú.  Černá za Bory s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 038 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 534/2 o výměře 52 m2 v k.ú. Trnová  XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v 
Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění,  ve výši 300,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, 
že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem vybudování a užívání stání pro 
parkování automobilů. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 534/2 o výměře 52 m2 v 
k.ú. Trnová s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
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Návrh usnesení č. 039 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
 

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 599/2 o výměře 38 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem umístění a 
údržby dřevěného dětského domku a plastového pískoviště. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 599/2 o výměře 38 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 040 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 2784/27 o výměře 1.135 m2 a části pozemku označeného 
jako p.p.č. 1807/18 o výměře 37.186 m2, vše v k.ú. Pardubice, spolku FotbalPark Pardubice z.s., IČO 
07356986, se sídlem Jožky Jabůrkové 273, Trnová, 530 09 Pardubice, na dobu určitou 15 let ode dne 
uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem  vybudování a provozování volnočasového centra – 
Fotbalpark Pardubice za podmínky bezplatného přístupu široké veřejnosti a škol a za podmínky 
respektování stavby „Modernizace trati HK - Pardubice - Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pce-R/L, 
Stéblová“. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy se 
společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954, a ze smlouvy o smlouvě budoucí o 
výpůjčce se spolkem Ústřední automotoklub České republiky z. s., IČO 00565555. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 2784/27 o výměře 1.135 m2 a části 
pozemku označeného jako p.p.č. 1807/18 o výměře 37.186 m2, vše v k.ú. Pardubice, se spolkem 
FotbalPark Pardubice z.s., IČO 07356986. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 041 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 230 m2 v k.ú. Svítkov 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem užívání 
pozemku jako zahrada. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v k.ú. Svítkov 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou 10 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem užívání 
pozemku jako okrasná a užitková zahrada pro volný čas. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 230 m2 v k.ú. 
Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 145 m2 v k.ú. 
Svítkov s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 042 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vydání souhlasu statutárního města Pardubice s umístěním reklamního banneru (Aquacentrum 
Pardubice) o rozměru 3 m x 1 m na oplocení umístěném na pozemku označeném jako p.p.č. 2433/1 v 
k.ú. Pardubice  společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., IČO 28825781, se sídlem Jiráskova 2664, Zelené 
předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
udělit souhlas statutárního města Pardubice s umístěním reklamního banneru (Aquacentrum 
Pardubice) o rozměru 3 m x 1 m na oplocení umístěném na pozemku označeném jako p.p.č. 2433/1 v 
k.ú. Pardubice společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., IČO 28825781. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 043 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4808/3, jehož výměra činí 5668 m2, v k.ú. Pardubice 
nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně ochranného pásma  společnosti anara s.r.o., IČO 
05508282, se sídlem Kostnická 598, Svítkov, 530 06 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční 
výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s 
pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice v platném znění,  ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude 
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spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem výstavby výškové kancelářské budovy. Nájemní 
smlouva uzavřena 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. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku označeného jako p.p.č. 4808/3, jehož 
výměra činí 5668 m2, v k.ú. Pardubice nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně ochranného 
pásma  se společností anara s.r.o., IČO 05508282, se sídlem Kostnická 598, Svítkov, 530 06 Pardubice, 
zároveň s nájemní smlouvou. Smlouva o právu provést stavbu bude uzavřena 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. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 4808/3, jehož výměra činí 5668 m2, v k.ú. 
Pardubice nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně ochranného pásma  z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti anara s.r.o., IČO 05508282, se sídlem 
Kostnická 598, Svítkov, 530 06 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 
ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  za podmínky, že 
žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem a po vydání 
osvědčení Stavebního úřadu MmP o dokončené hrubé stavbě výškové kancelářské budovy. 
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4808/3, jehož výměra činí 
5668 m2, v k.ú. Pardubice nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně ochranného pásma se 
společností anara s.r.o., IČO 05508282. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku označeného jako p.p.č. 4808/3, jehož 
výměra činí 5668 m2, v k.ú. Pardubice nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně ochranného 
pásma se společností anara s.r.o., IČO 05508282. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 044 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 4808/3, jehož výměra činí 5.668 m2, a p.p.č. 
3875/4, jehož výměra činí 4.062 m2, vše v k.ú. Pardubice, nezatížených souborem veřejného 
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osvětlení včetně ochranného pásma z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
společnosti PROGRESS SPV a.s., IČO 06710875, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 
Praha 1, 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 uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování 
znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Geometrický plán na oddělení výše uvedených částí pozemku bude odsouhlasen společností Služby 
města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 045 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje 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, žadatelem.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného 
pozemku z nájemní smlouvy se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, 
IČO 7116179. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 046 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 409/57 o výměře cca 216 m2 v k.ú. Studánka 
XXXXXXXXXXXXX, za cenu navrženou žadatelkou ve výši 350,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po doložení 
geometrického plánu na oddělení předmětného pozemku žadatelkou a po uzavření smluv o zřízení 
věcných břemen zatěžující předmětný pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 
24729035,  Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po 
vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. V kupní smlouvě bude zakotveno 
ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 
telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném pozemku. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 047 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje dle geometrického plánu č. 7984a-8870/2014 nově vzniklého pozemku označeného 
jako st. p. č. 11286 o výměře 6 m2 v k. ú. Pardubice (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 2462/1 
v k.ú. Pardubice) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 048 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 708/1 o výměře 2112 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 049 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 165/14 o výměře 856 m2 v k.ú. Kunětice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy uzavřené se 
společností ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou, IČO 48154954. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 050 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 958/1 o výměře cca 18 m2  v k.ú. Svítkov z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti VILADOMY SVÍTKOV s.r.o., IČO 
06665497, se sídlem Písečná 776/15, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, za kupní cenu 
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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 vyjmutí předmětného pozemku ze smlouvy o výpůjčce uzavřené s 
Mateřskou školou Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, IČO 75018225. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 051 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3989 o výměře cca 480 m2 v k.ú. Pardubice 
nezatížené souborem VO včetně jeho  ochranného pásma 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. Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 052 byl stažen                

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře cca 200 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 provedení přeložky  veřejného osvětlení mimo předmětnou část 
pozemku  na náklady žadatele dle vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, 
pod č. j. 18261/IO. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný 
pozemek se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, a po vkladu práv 
vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře 110 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXXna dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let 
ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavebních úprav komunikace a chodníku 
(předláždění a zesílení konstrukce). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení stavebních úprav komunikace a chodníku vybudovaných na části pozemku označeného 
jako p.p.č. 4376/1 o výměře 110 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví  statutárního města Pardubice, za kupní cenu 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavební 
úpravy budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedené stavební úpravy. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře 310 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXXna dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném 
pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let 
ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování parkovacích stání, chodníku a 
stavebních úprav komunikace a chodníku (předláždění a zesílená konstrukce). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení vybudovaných parkovacích stání, stavebních úprav komunikace a chodníku vybudovaných 
na části pozemku označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře 310 m2 v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví  statutárního města Pardubice, za kupní cenu 1.000,- Kč + 
DPH v případě, že stavební úpravy budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání 
souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedené stavební úpravy. 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře 110 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře 310 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavebních úprav komunikace a chodníku vybudovaných na části 
pozemku označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře 110 m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2020 
IX. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na odkoupení vybudovaných parkovacích stání, stavebních úprav komunikace 
a chodníku vybudovaných na části pozemku označeného jako p.p.č. 4376/1 o výměře 310 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 053 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 1148 o výměře 850 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný 
pozemek se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této 
smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 054 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 1148 o výměře 850 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. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný 
pozemek se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této 
smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 055 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 309 o výměře 734 m2 v k.ú. Semtín z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
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DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku z uzavřených nájemních smluv s 
XXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
Návrh usnesení č. 056 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2393/251 o výměře cca 361 m2 a st.p.č. 8980 o 
výměře 11 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 vyjmutí předmětných 
pozemků z nájemní smlouvy uzavřené s Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Pardubice 
Jesničánky, IČO 68212976. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2393/251 o výměře cca 362 m2 a st.p.č. 8983 o 
výměře 8 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, žadatelkou.  
Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětných 
pozemků z nájemní smlouvy uzavřené s Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Pardubice 
Jesničánky, IČO 68212976. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2393/251 o výměře cca 348 m2 a p.p.č. 5217 o 
výměře 12 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, žadatelkou.  
Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětných 
pozemků z nájemní smlouvy uzavřené s Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Pardubice 
Jesničánky, IČO 68212976. 
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Návrh usnesení č. 057 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
 

Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 1159 o výměře 2.184 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PD INVEST s.r.o., IČO 05026288, se sídlem 
Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 058 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 18/1 o výměře 32 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 
13/9 o výměře cca 50 m2, vše v k.ú. Černá a Bory, XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6 měsíční 
výpovědní dobou, za nájemné  35,- Kč/m2 /rok+DPH za účelem užívání pozemku pro parkování 
karavanu - obytného přívěsu.   
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 18/1 o výměře 32 m2 a části pozemku označeného 
jako p.p.č. 13/9 o výměře cca 50 m2, vše v k.ú. Černá a 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, žadatelem.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 18/1 o výměře 32 m2 a části 
pozemku označeného jako p.p.č. 13/9 o výměře cca 50 m2, vše v k.ú. Černá a Bory, s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 059 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 2536 /21 o výměře 36 m2 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

 
 
Návrh usnesení č. 060 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře cca 22 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. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení  služebnosti na části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. 
Pardubice ve prospěch XXXXXXXXXXXXX, jako vlastníka a každého dalšího vlastníka propojení stavby 
schodiště s budovou čp. 310 stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 5670, vše v k.ú. Pardubice, 
za  jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/m2 + DPH na dobu neurčitou spočívající v právu strpět 
umístění a provozování propojení stavby schodiště s budovou čp. 310 stojící na pozemku označeném 
jako st.p.č. 5670, vše v k.ú. Pardubice po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd 
na pozemek za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí propojení. Rozsah služebnosti  bude stanoven geometrickým plánem doloženým 
žadatelkou. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení  služebnosti na části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře cca 
6 m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 061 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Pardubice mimo 
soubor  veřejného osvětlení, včetně jeho  ochranného pásma XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 
měsíční výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s 
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pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice v platném znění,  ve výši 400,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem užívání pozemku pro výstavbu objektu pro ordinace 
dětského lékaře se služebním bytem a parkovacích míst za podmínky zachování vzrostlých lip. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po doložení projektové dokumentace nového kontejnerového stání 
a geometrického plánu na zaměření předmětného pozemku, odsouhlasených společností Služby 
města Pardubic a.s., IČO 25262572, žadatelkou. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře cca 360 m2 v k.ú. Pardubice 
mimo soubor  veřejného osvětlení, včetně jeho  ochranného pásma z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictvíXXXXXXXXXXXXX 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 vydání osvědčení Stavebního úřadu MmP o dokončené hrubé 
stavbě ordinace dětského lékaře se služebním bytem a parkovacích míst. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3702/1 o výměře cca 360 
m2 v k.ú. Pardubice mimo soubor  veřejného osvětlení, včetně jeho  ochranného pásma s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 062 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 540/7 o výměře cca 18 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 pozemku, žadatelem.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 540/7 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Svítkov z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictvíXXXXXXXXXXXXXza 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 



  48 

uvedené části pozemku, žadatelem.  
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 063 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 540/7 o výměře 281 m2 a části pozemku označeného 
jako  p.p.č. 540/3 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Svítkov nezatížených souborem VO včetně 
jeho  ochranného pásma, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2 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. Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 064 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku  pozemku označeného jako p.p.č. 280/5 o výměře 120 m2 a části pozemku označeného jako 
p.p.č. 338/1 o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Popkovice XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou, a to do dne 
uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za 
účelem stavební úpravy -   vybudování zpevněné příjezdové cesty k budoucí stavbě žadatele „Garáž  s 
kanceláří, p.p.č. 258/12, Pardubice-Popkovice“ za podmínky vynětí pozemku označeného jako p.p.č. 
338/1 k.ú. Popkovice ze zemědělského půdního fondu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí 
části pozemku označeného jako p.p.č. 338/1 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o pachtu uzavřené se 
společností Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení zpevněné příjezdové cesty vybudované na pozemcích označených jako p.p.č. 280/5 o 
výměře 120 m2 a části p.p.č. 338/1 o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Popkovice, z 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXXdo vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- 
Kč + DPH v případě, že stavební objekt bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání 
souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedenou stavební úprav příjezdové 
cesty. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebností cesty a stezky na částech pozemků označených jako p.p.č. 280/5 a p.p.č. 338/1 o 
výměře cca 36 m2, vše v k.ú. Popkovice, ve prospěch  XXXXXXXXXXXXXjako vlastníka pozemku a pro 
každého dalšího vlastníka pozemku označeného jako p. p. č. 258/12 v k.ú. Popkovice za náhradu ve 
výši 50,- Kč/m2/rok + DPH u pozemku označeného jako p.p.č. 338/1 v k.ú. Popkovice a ve výši 300,- 
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Kč/m2/rok + DPH u pozemku označeného jako p.p.č. 280/5 v k.ú. Popkovice na dobu neurčitou za 
podmínky doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu služebnosti žadatelem. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít výpůjčku  pozemku označeného jako p.p.č. 280/5 o výměře 120 m2 a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 338/1 o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. Popkovice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení zpevněné příjezdové cesty vybudované na pozemcích 
označených jako p.p.č. 280/5 o výměře 120 m2 a části p.p.č. 338/1 o výměře cca 28 m2, vše v k.ú. 
Popkovice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 28. 2. 2020 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebností cesty a stezky na částech pozemků označených jako p.p.č. 280/5 
a p.p.č. 338/1 o výměře cca 36 m2, vše v k.ú. Popkovice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 065 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 344/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Popkovice 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. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 066 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 361/1 o výměře 1.992 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX,  na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské 
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aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na 
pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění,  ve výši 700,- 
Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 
vybudování a provozování zázemí pro cyklisty a turisty, občerstvení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 361/1 o výměře 1.992 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. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný 
pozemek, se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035,a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., 
IČO 60108631, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 361/1 o výměře 1.992 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 067 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2515/14  o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXza 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. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 068 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebností cesty a stezky k části pozemku označeného jako p.p.č. 3657/2 o výměře cca 596 
m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti DŘEVOTVAR St. Hradiště, spol. s r.o., IČO 60934018, se 
sídlem č.p. 400, 533 52 Staré Hradiště, jako vlastníka a pro každého dalšího vlastníka pozemků 
označených jako st.p.č. 7157, st.p.č. 7158, st.p.č. 7159, st.p.č. 7160, st.p.č. 7161, st.p.č. 7162, st.p.č. 
7163, p.p.č. 3657/2, p.p.č. 3661/1, p.p.č. 3661/, vše v k.ú. Pardubice, za jednorázovou náhradu ve 
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výši 1.000,- Kč. Rozsah služebnosti bude stanoven geometrickým plánem objednaným statutárním 
městem Pardubice.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebností cesty a stezky k části pozemku označeného jako p.p.č. 3657/2 o 
výměře cca 596 m2 v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti DŘEVOTVAR St. Hradiště, spol. s r.o., 
IČO 60934018. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 
 
Návrh usnesení č. 069 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh darování spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/111 vzhledem k celku pozemku označeného 
jako p.p.č. 293/2 o celkové výměře 319 m2 k.ú. Studánka z podílového spoluvlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh darování spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/111 vzhledem k celku pozemku označeného 
jako p.p.č. 293/2 o celkové výměře 319 m2 k.ú. Studánka z podílového spoluvlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 070 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 4 m x 2 m na části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3670/11 v k.ú. Pardubice společnosti Fáblovka reality s.r.o., IČO 
28804511, se sídlem Pardubice – Polabiny, Fáblovka 568, PSČ 53352, na dobu neurčitou s 6 měsíční 
výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění 1 ks oboustranného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 4 m x 
2 m na části pozemku označeného jako p.p.č. 3670/11 v k.ú. Pardubice se společností Fáblovka reality 
s.r.o., IČO 28804511. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
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Návrh usnesení č. 071 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
 

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 5,1 m x 2,4 m na části 
pozemku označeného jako p.p.č. 68/2 v k.ú. Trnová společnosti HOTEL TRIM s.r.o., IČO 27490866, se 
sídlem Pardubice – Ohrazenice, Semtínska 56, PSČ 53353, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní 
dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění 1 ks jednostranného reklamního zařízení o rozměru reklamní plochy 5,1 
m x 2,4 m na části pozemku označeného jako p.p.č. 68/2 v k.ú. Trnová společnosti HOTEL TRIM s.r.o., 
IČO 27490866. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 28. 2. 2020 
 
 

7 

Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

Zpráva byla projednána za bodem č. 10. 
 

Zpravodaj: Pavla Koukalová, místopředsedkyně komise pro bytové a nebytové prostory 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/500/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu na prostor (nebyt č. 112) o výměře 71,48 m2  nacházející se ve 2. 

nadzemním podlaží budovy bez č.p./č.e., označené jako průmyslový objekt (objekt č.1), stojící na 

pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 960, v areálu  čp. 324 ul. Jana Palacha, k.ú. a 

obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s Naďou Gocmanovou, IČ 727 79 365, se sídlem U 

Borku 362, 530 03 Pardubice, účel nájmu – šicí dílna, výše nájemného 935,30 Kč/m2/rok bez DPH, 

doba nájmu neurčitá. Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním 

úřadě, bude-li třeba. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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odboru majetku a investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2019 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/501/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 5 o výměře 15 m2 nacházející se v 1. 

podzemním  podlaží budovy čp. 2721 Sokolovská ul., která je součástí stavební parcely č.parc.st. 

10089, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - 

garážování osobního automobilu, výše nájemného 615,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2019 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/502/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 16 o výměře 15 m2 nacházející se v 1. 

podzemním  podlaží budovy čp. 2721 Sokolovská ul., která je součástí stavební parcely č.parc.st. 

10089, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - 

garážování osobního automobilu, výše nájemného 615,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2019 

 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/503/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 13 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 

podzemním  podlaží budovy čp. 2721 Sokolovská ul., která je součástí stavební parcely č.parc.st. 
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10089, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, se XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - 

garážování osobního automobilu, výše nájemného 615,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2019 

 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/504/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 18 o výměře 15 m2 nacházející se v 1. 

podzemním  podlaží budovy čp. 2721 Sokolovská ul., která je součástí stavební parcely č.parc.st. 

10089, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - 

garážování osobního automobilu, výše nájemného 615,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2019 

 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/505/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na budovu bez čp./če. (garáž) o výměře 24 m2 stojící na pozemku 

označeném jako st.p.č. 7007/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. a obci Pardubice se 

XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garáž, výše nájemného 500,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu 

neurčitá s 1 měs. výpovědní dobou. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2019 

 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/506/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

ukončení nájemní smlouvy na prostor sloužící podnikání označený jako jednotka 1314/101 o 

výměře 60,82 m2, nacházející se v přízemí budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě č. 1314/101 ul. 

Ke Kamenci a Wintrova II, která je postavená na pozemcích označených jako stavební parcely 

č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2 v k.ú. a obci Pardubice, části obce Bílé Předměstí, se 

spol. Technipol s.r.o., IČ 259 96 096, se sídlem Wintrova II 1313, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 

dohodou k  31.3.2019. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.3.2019 

 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/507/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zápis existujících zákonných věcných břemen na níže uvedených stavebních pozemcích: 
st.p.č. 291, st.p.č. 1147/1, st.p.č. 4982, st.p.č. 4983, st.p.č. 8464, st.p.č. 9261, st.p.č. 9321, st.p.č. 

934/1, st.p.č. 5097, st.p.č. 4137, st.p.č. 5381, st.p.č. 7401/1, st.p.č. 5666, st.p.č. 5682, st.p.č. 6884, 

st.p.č. 3515/12, st.p.č. 3515/15, st.p.č. 5603, st.p. 4071, st.p.č. 4194, st.p.č. 5579,  st.p.č. 8063, 

st.p.č. 10090, st.p.č. 732/5, st.p.č. 2343 vše v k.ú. Pardubice, vzniklých na základě ustanovení § 22 

odst. 5) zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, ve spojení s § 18 vládního 

nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., případně ustanovení § 20 zákona 

č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a potřebě tepla, který zrušil ustanovení § 18 vládního nařízení č. 

80/1957 Sb., do katastru nemovitostí bezúplatně formou souhlasného prohlášení, které je přílohou 

tohoto usnesení ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem 

Opatovice nad Labem – Pardubice 2. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít souhlasné prohlášení o zápisu existujících zákonných věcných břemen na níže uvedených 

stavebních pozemcích: 
st.p.č. 291, st.p.č. 1147/1, st.p.č. 4982, st.p.č. 4983, st.p.č. 8464, st.p.č. 9261, st.p.č. 9321, st.p.č. 

934/1, st.p.č. 5097, st.p.č. 4137, st.p.č. 5381, st.p.č. 7401/1, st.p.č. 5666, st.p.č. 5682, st.p.č. 6884, 

st.p.č. 3515/12, st.p.č. 3515/15, st.p.č. 5603, st.p. 4071, st.p.č. 4194, st.p.č. 5579,  st.p.č. 8063, 

st.p.č. 10090, st.p.č. 732/5, st.p.č. 2343 vše v k.ú. Pardubice,  se společností Elektrárny Opatovice, 

a.s., IČO 28800621, dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30. 9. 2019 
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Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
 

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 23.1.2008 ve znění dodatků č. 1 až 5 s Miloslavou 
Horákovou, IČ 758 47 043, se sídlem Luďka Matury 810, 533 12 Pardubice na prostor sloužící 
podnikání o výměře 132 m2, označený jako jednotka č. 2452/100 nacházející se v 1.n.p. a 1.p.p. 
budovy č.p. 2449, 2450, 2451 a 2452, Devotyho ul., ve vchodě č.p. 2452, která je postavená na 
pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 5029,  k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené 
Předměstí, která se bude týkat výše nájemného, a to tak, že dojde ke snížení nájemného z částky 
1.405,- Kč/m2/rok bez DPH na částku 900,- Kč/m2/rok bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.3.2019 
 
 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru prodat pozemek označený jako st.p.č. 560 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Popkovice, 
jehož součástí je stavba bez čp/če – garáž. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic k projednání návrh záměru podle 
bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2019 
 
 

8 

Převod pozemků z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložené návrhy usnesení. 
 
 
Rozprava: 

- V. Štěpánek vznesl dotaz, jak bude naloženo s kryty, ve kterých se zdržují bezdomovci. 
→ H. Dvořáčková upřesnila, že zatím víme o jednom krytu, který bude zasypán. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/508/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh nahrazení stávajícího textu uvedeného v usnesení č. ZM/265/2011 ve znění usnesení č. 

Z/1579/2017 týkajícího se bezúplatného převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany, IČO 60162694, z původního 

textu „Pardubičky stavební 492  75  bez čp/če, jiná stavba“ textem „Pardubičky pozemková 

456/46  17“. Ostatní části usnesení zůstávají beze změny. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh doplnění stávajícího textu uvedeného v usnesení č. Z/1743/2017 týkajícího se bezúplatného 

převodu nemovitostí z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro 

Ministerstvo obrany, IČO 60162694, textem "Převod pozemků bude proveden třemi darovacími 

smlouvami.“ Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/509/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1977354982 na převod pozemků 

označených jako p. p. č. 2444/11 o výměře 34 m2, p. p. č. 2445/9 o výměře 4.279 m2, p. p. č. 

2462/10 o výměře 9 m2, p. p. č. 2462/11 o výměře 9 m2, to vše v k. ú. Pardubice, p. p. č. 354/1 o 

výměře 167 m2, p. p. č. 354/5 o výměře 217 m2, p. p. č. 365/3 o výměře 7.861 m2, p. p. č. 374/3 o 

výměře 24.153 m2, p. p. č. 374/4 o výměře 117 m2, p. p. č. 374/5 o výměře 20 m2, p. p. č. 374/6 o 

výměře 50 m2, p. p. č. 374/7 o výměře 32 m2, p. p. č. 375/1 o výměře 235 m2, p. p. č. 375/3 o 

výměře 679 m2, p. p. č 383/13 o výměře 9 m2, p. p. č 383/14 o výměře 9 m2, p. p. č. 390/1 o 

výměře 42.325 m2, p. p. č. 390/2 o výměře 1.171 m2, p. p. č. 390/3 o výměře 42.088 m2, p. p. č. 

390/4 o výměře 21.043 m2, p. p. č. 390/5 o výměře 2.618 m2, p. p. č. 390/13 o výměře 15 m2, p. p. 

č. 390/14 o výměře 16 m2, p. p. č. 401/1 o výměře 16.432 m2, p. p. č. 401/3 o výměře 16.671 m2, 

p. p. č. 401/4 o výměře 221 m2, p. p. č. 401/5 o výměře 336 m2, p. p. č. 401/10 o výměře 5.809 m2, 

p. p. č. 401/11 o výměře 708 m2, p. p. č. 401/17 o výměře 475 m2, p. p. č. 456/21 o výměře 45 m2, 

p. p. č. 456/46 o výměře 17 m2, st. p. č. 493 o výměře 114 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če - 

jiná stavba (SO 005 – budova jídelen), dále pak objektů - cvičiště SO 506 (včetně ženijního úkrytu 

ÚŽ-6 na p. p. č. 390/3) umístěného na pozemcích označených jako p. p. č. 390/3 a p. p. č. 390/4, vše 

v k.ú. Pardubičky, plochy charakteru pozemních komunikací SO 508 umístěných na pozemcích 

označených jako p. p. č. 390/5 a p. p. č. 401/11, vše v k.ú. Pardubičky, most pozemní komunikace 

SO 518 umístěný na pozemcích označených jako p. p. č. 2462/10, p. p. č. 2462/11 a p. p. č. 2774/79, 

vše v k.ú. Pardubice, a p. p. č. 383/13, p. p. č. 383/14 a p. p. č. 451/1 v k.ú. Pardubičky, most 

železniční přepravy (cvičný) SO 519 umístěný na pozemcích označených jako p. p. č. 390/4 a p. p. č. 

383/6, vše v k.ú. Pardubičky, vedení podzemní kabelové SO 523, sítě vodovodní rozvodné SO 524, 

sítě kanalizační (jímka) SO 525 umístěná na pozemku označeném jako p. p. č. 390/4 v k.ú. 

Pardubičky, oplocení ostatní SO 526, cvičiště SO 528 umístěné na pozemcích označených jako p. p. 

č. 374/3, p. p. č. 401/1 a p. p. č. 401/3, vše v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví ČR s příslušností 
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hospodařit pro Ministerstvo obrany ČR, IČO: 60 16 26 94, se sídlem Tychonova 221/1, Praha 6 s 

příslušností k organizační složce pro Agenturu hospodaření a nemovitým majetkem MO, IČO: 60 16 

26 94, se sídlem Teplého 1899, Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, za 

podmínek v ní uvedených. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1877354982 je nedílnou 

součástí tohoto usnesení označená jako  příloha č. 1. 

 

9 

Revokace usnesení - pozemky 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně zdůvodnila, proč jsou předložená usnesení navržena k revokaci. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/510/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh změny stávajícího textu uvedeného v usnesení  č. Z/1292/2016 týkajícího se odkoupení 

p.p.č. 2764/3 o výměře 29 m2, p.p.č. 3775/4 o výměře 110 m2 k.ú. Pardubice, z původního textu „ 

od XXXXXXXXXXXXX, dle zásad pro majetkoprávní vypořádání“ na text „od XXXXXXXXXXXXX, za 

cenu ve výši 650,-Kč/m2“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/511/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení č. Z/976/2016. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v případě zrušení usnesení č. Z/976/2016 Zastupitelstvem města Pardubic zřízení věcného břemene 

na částech pozemků označených jako p.p.č. 1775/2 a p.p.č. 2605/40, vše v k.ú. Pardubice, ve 

vlastnictví ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní 

organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, ve prospěch statutárního města 

Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, spočívajícího v uložení a 

provozování stavby SO 411 - světelné signalizační zařízení křižovatek K6, 7, 8, stavby SO 351.4 - 

přeložka vodovodního uzávěru a stavby SO 401.1 - veřejné osvětlení v rámci investiční akce 

„Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“ za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč + 

DPH, v rozsahu geometrického plánu č. 8668a-735/2017. 
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III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 1775/2 a 

p.p.č. 2605/40, vše v k.ú. Pardubice, s ČR s právem hospodaření s majetkem státu pro Správu 

železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, ve 

prospěch statutárního města Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 8668a-735/2017. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2019 
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Odkoupení budovy č.p. 2021 stojící na st.p.č. 7067 v k.ú. Pardubice 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložený materiál. 
 
 
Rozprava: 

- P. Kvaš vznesl dotaz na vlastnictví pozemku pod předmětnou budovou. 
→ upřesněno, že se jedná o pozemek ve vlastnictví města. 
 
 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/512/2019               (pro 6, proti 2, zdrž. 3) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zřízení věcného břemene  v budově 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 (dále jen 

"budova"), ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice 

nad Labem – Pardubice 2, PSČ 53213, spočívajícího v právu zřídit, provozovat, provádět kontroly, 

opravovat a udržovat rozvodné tepelné zařízení v "budově", jakož i právo provádět na rozvodném 

tepelném zařízení úpravy za účelem jeho obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení jeho 

výkonnosti, za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč bez DPH.   
Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za předpokladu, že bude 

Zastupitelstvem města Pardubic přijato usnesení o 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, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh 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 
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břemene, která je přílohou usnesení. Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene bude 

uzavřena po schválení finančních prostředků v rozpočtu města. 
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Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- k návrhu č. 8 doplnil, že veřejná zakázka je zadávána formou přímého zadání a potřebné 
finanční prostředky jsou požadovány v rámci II. změny rozpočtu. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/513/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2019-007 „Dostihové závodiště, posílení přívodu NN pro tiskové centrum“ 

dodavateli TIMRA s.r.o., K Hřebčinci 181, Nemošice, 530 03 Pardubice, IČO: 04806859, s 

nabídkovou cenou 448.920,- Kč bez DPH. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/514/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2019-006 „Účelová komunikace za divadlem ul. Hronovická“ dodavateli 

MIROS Pardubice a.s., Pardubice – Polabiny, Hradecká 545, PSČ 53352, IČO: 27523934, s 

nabídkovou cenou 1.626.446,03 Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/515/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2019-005 „MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ -  technický dozor“ dodavateli 

Libor Matoušek, Přelouč, Tůmy Přeloučského 1599, IČO: 66812585, s nabídkovou cenou 685.000,- 

Kč bez DPH. 

 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/516/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 

2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2019-001 „ZŠ Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí - II. etapa“ 

dodavateli RONING spol. s r.o., Raabova 46, 533 53 Pardubice, IČO: 62028405, s nabídkovou cenou 

5.385.738,07 Kč bez DPH. 

 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/517/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších právních 

předpisů a na základě čl. 17 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2017-85 „Rekonstrukce mostu M117 - 

nadjezd Kyjevská - PD“, zhotoviteli TOP CON SERVIS s.r.o., IČ: 45274983, se sídlem Varšavská 30, 

120 00 Praha 2,  na základě požadavku objednatele, který upravuje termín plnění díla, o uzavření 

dodatku č. 2 ke smlouvě č. OMI-VZMR-2017-85 ze dne 20.11.2017.  
Zadání zakázky bude realizováno uzavřením dodatku č. 2  ke smlouvě o dílo č. OMI-VZMR-2017-85 

ze dne 20.11.2017. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.11.2017 se zhotovitelem TOP CON SERVIS s.r.o., IČ: 

45274983, se sídlem Varšavská 30, 120 00 Praha 2 v rámci realizaci akce „Rekonstrukce mostu 

M117 - nadjezd Kyjevská - PD“ na základě požadavku objednatele, který upravuje změnu termínu 

plnění díla do 31.5.2019. 
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Z: Hruška Jaroslav, vedoucí OMI 
T: 31.3.2019 

 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/518/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-002 „BD 

Ohrazenická 159 – 163 – oprava elektrorozvodů spol. prostor“ dodavateli  KTS Integra s.r.o., Jana 

Palacha 324, 530 02 Pardubice, IČO: 47470330 za nabídkovou cenu 4.941.187,- Kč bez DPH. 

 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/519/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-003 „Bytové domy 

– opravy volných bytových jednotek - PD“ dodavateli  TRENTO s.r.o., Jižní 870, 500 03 Hradec 

Králové, IČO: 63219409 za nabídkovou cenu 429.920,- Kč bez DPH. 

 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/520/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 

zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-010 „Náhradní výsadba 

dřevin za pokácené stromy v areálu FS K Dolíčku" dodavateli SOPRA s.r.o., Vítězství 244, 538 21 

Slatiňany, IČO: 05280290 s nabídkovou cenou 299.971,- Kč vč. DPH. 
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Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/521/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-009 

„Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• MIROS MAJETKOVÁ a.s.                       IČO : 27523934 
• BAUSET CZ a.s.                                        IČO : 63217139 
• Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.       IČO : 25253361 
• HOLD s.r.o.                                              IČO : 45538425 
• M-SILNICE a.s., Chrudim                       IČO : 42196868 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu č. OMI-VZMR-2019-009 „Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" hodnotící komisi v tomto 

složení: 
•   Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Jirout - OITS/OMI. 
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Změna Statutu a jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- upřesnil, že v materiálu je navržena jediná změna týkající se volby místopředsedy výboru. 
 
 

Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/522/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

Změnu Statutu a jednacího řádu finančního výboru Zastupitelstva města Pardubic. 
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15 

Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

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

 
 

Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/523/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-04 

"Prodloužení podpory Next Generation Firewallu Check Point a 3 ks switchů Cisco C4500-X na 1 

rok" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont CZ a.s. IČ:47676795 
- ICZ a.s. IČ:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- VIAVIS a.s. IČ:  25848402 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-04 

"Prodloužení podpory Next Generation Firewallu Check Point a 3 ks switchů Cisco C4500-X na 1 

rok" hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš 
- Ing. Zdeňka Malá 
- Ing. David Bakrlík 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 

Pardubic. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/524/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-05 

"Prodloužení technické podpory virtuálního prostředí VMware o 1 rok" níže uvedené dodavatele 

pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont CZ a.s. IČ:47676795 
- ICZ a.s. IČ:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- 3S.cz, s. r. o. IČ:27683273 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-05 

"Prodloužení technické podpory virtuálního prostředí VMware o 1 rok" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš 
- Ing. Zdeňka Malá 
- Ing. David Bakrlík 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 

Pardubic. 
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Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/525/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-01 "Dodávka 35 ks LCD monitorů“ dodavateli XANADU 

a.s., Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 2389/1a, IČO:14498138, s nabídkovou cenou 94 150,- Kč bez 

DPH (113 921,50 Kč včetně DPH). 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/526/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-02 "Dodávka 20 ks Notebooků s dokovací stanicí“ 

dodavateli AUTOCONT a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, 

IČO:04308697, s nabídkovou cenou 477 100- Kč bez DPH (577 291,- Kč včetně DPH). 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/527/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2019-03 "Dodávka 35 ks osobních počítačů“ dodavateli 

ALICOM s.r.o., Jablonec nad Nisou, Komenského 2466/15a, IČO:25044419, s nabídkovou cenou 439 

250,- Kč bez DPH (520 602,50 Kč včetně DPH). 
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Uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě č. 2495928 se společností T-Mobile Czech 

Republic a.s. na Zaměstnanecké účastnické smlouvy 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložený dodatek rámcové smlouvy s mobilním operátorem. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/528/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 k rámcové dohodě č. 2495928 se společností T-Mobile Czech Republic a.s.  na 

Zaměstnanecké účastnické smlouvy. Znění dodatku č. 1 tvoří přílohu tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Uzavřít dodatek č. 1 k rámcové dohodě č. 2495928 se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na 

Zaměstnanecké účastnické smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení. 
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Z: Martin Charvát, primátor  
T: 28.2.2019 

 

Příloha tohoto usnesení obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
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Záležitosti odměňování členů komisí RmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
 

Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/529/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh pravidelně poskytované měsíční odměny pro pana Dr. et Ing. Daniela Spálenku, MBA et IMP, 

člena Komise pro životní prostředí, ve výši 0,- Kč. 

 

 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení pravidelně poskytovanou měsíční odměnu 

pro pana Dr. et Ing. Daniela Spálenku, MBA et IMP, člena Komise pro životní prostředí, ve výši 0,- 

Kč. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města  
T: 21. 2.2019 
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Záležitosti komisí rady 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- upozornil na nový návrh usnesení č. 3, který byl členům RmP předložen „na stůl“. 
- J. Mazuch zdůraznil informaci uvedenou v důvodové zprávě, že zástupci rady seniorů budou 

jmenováni do jednotlivých komisí RmP v měsíci březnu. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/530/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

pana Jiřího Nožičku členem Komise pro strategii a smart city, co by odborníka s právem 

hlasovacím. Dle usnesení č. 'R/137/2018', podle kterého mohou být členy každé komise rady (nad 

rámec původních 11 členů) maximálně 2 odborníci s právem hlasovat, tyto odborníky jmenuje RmP 

na základě návrhu příslušné komise. 

II. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

pana Michal Slámu členem Komise pro strategii a smart city, co by odborníka s právem hlasovacím. 

Dle usnesení č. 'R/137/2018', podle kterého mohou být členy každé komise rady (nad rámec 

původních 11 členů) maximálně 2 odborníci s právem hlasovat, tyto odborníky jmenuje RmP na 

základě návrhu příslušné komise. 

III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

pana Ondřeje Karase členem Komise pro strategii a smart city, co by odborníka s hlasem poradním. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/531/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 

zástupce Oblastní rady Pardubice Krajské hospodářské komory Pardubického kraje členy komisí 

Rady města Pardubic dle přílohy tohoto usnesení, co by odborníky s hlasem poradním. 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/532/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

paní Alexandru Jetmarovou členkou Komise pro cestovní ruch, co by odborníka s právem 

hlasovacím. Dle usnesení č. 'R/137/2018', podle kterého mohou být členy každé komise rady (nad 

rámec původních 11 členů) maximálně 2 odborníci s právem hlasovat, tyto odborníky jmenuje RmP 

na základě návrhu příslušné komise. 

II. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

paní Markétu Krátkou členkou Komise pro cestovní ruch, co by odborníka s právem hlasovacím. 

Dle usnesení č. 'R/137/2018', podle kterého mohou být členy každé komise rady (nad rámec 

původních 11 členů) maximálně 2 odborníci s právem hlasovat, tyto odborníky jmenuje RmP na 

základě návrhu příslušné komise. 
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Vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice na Pernštýnském náměstí 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- upozornil na změnu návrhu usnesení, která byla členům RmP předložena „na stůl“. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/533/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic souhlasit s připojením statutárního města Pardubice k akci „Vlajka 

pro Tibet“ v letech 2019 – 2022 symbolickým vyvěšením vlajky Tibetu na budovu radnice na 

Pernštýnském náměstí. 
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Užití znaku města Pardubic 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/534/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

užití znaku města Pardubic panu Piotru Pekalovi, manažer dostihů na Dostihovém závodišti 

Wrocław – Partynice, v rámci mezinárodního sdružení Euro Equus a projektu Evrospké město koní 

2019. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/535/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

užití znaku města Pardubic panu Petru Bodlákovi, vydavatelství Ivan Rillich, na výrobu  magnetu se 

samolepkou města Pardubic. 
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Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- Upozornil na změnu návrhu usnesení, která byla členům RmP předložena „na stůl“. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/536/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 

oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Náhrdelník na Chrudimce".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/537/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 

(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 

rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Náhrdelník na Chrudimce" hodnotící komisi včetně 

náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Helena Dvořáčková (Ing. Martin Charvát) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
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Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D. (Ing. Jakub Kutílek) 
Ing. Jiří Lejhanec (František Brendl) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Jan Dvořáček) 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/538/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Revize Strategie ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:   
• ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČO: 48267210, 
• Centrum evropského projektování a.s., IČO: 27529576, 
• Centrum investic, rozvoje a inovací, IČO: 71218840, 
• EKOTOXA s.r.o., IČO: 64608531, 
• Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, IČO: 69153361. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 

veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 

rozsahu "Revize Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace" hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Miroslav Janovský – ORS,                                           
• Ing. Filip Hoffman – ORS, 
• Mgr. Michaela Kudynová – ORS. 
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Schválení dodatků smluv s vazbou na HC DYNAMO PARDUBICE a.s. (dodatky 

zápůjček, dodatek č. 2 AKC.SML.), ostatní rozhodnutí s vazbou na zvýšení ZK 

Zpráva byla projednána za bodem č. 42. 
 

U projednání zprávy byli přítomni zástupci HC DYNAMO PARDUBICE a.s. Dušan Salfický a Ondřej 
Šebek. 
 
Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

- podrobně okomentoval aktualizovanou verzi zprávy, která byla členům RmP předložena „na 
stůl“. Upozornil, že byl doplněn návrh usnesení č. 2, který se týká složení výběrové komise na 
pozici člena představenstva s pravomocí sportovního manažera. Komentář k návrhu č. 2 
doplnil J. Mazuch. 

 
- D. Salfický a O. Šebek podali komentář k předloženému dodatku zprávy „Záměr změny 

v poskytování cateringových služeb v MFA“. O. Šebek okomentoval prezentaci zpracovanou 
k dané problematice. 
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Rozprava: 

- M. Charvát jako člen dozorčí rady HC DYNAMO PARDUBICE a.s. upozornil na protiprávní 
jednání RfP a.s. v rámci nájemních vztahů s hokejovým klubem. 

- J. Mazuch podpořil provozování cateringu hokejovým klubem, upozornil však na rizika 
spojená se vznikem dceřiné společnosti. V tomto smyslu navrhl zkrácení návrhu usnesení (viz 
přijaté usnesení č. R/539/2019). 

- H. Dvořáčková vznesla dotaz, jak bude mít hokejový klub smluvně ošetřen nájemní vztah 
s RfP a.s. 
→ O. Šebek deklaroval, že mají zájem získat prostory do nájmu za částku 500 tis. Kč. 

- H. Dvořáčková deklarovala, že se jako členka představenstva RfP a.s. hlasování zdrží. 
Apelovala na svolání společného jednání se zástupci obou akciových společností, kde by byla 
učiněna dohoda o dalším postupu, která by byla následně předložena radě města ke 
schválení. 
→ D. Salfický shrnul, že záměrem předloženého návrhu je získání mandátu k dalším krokům a 
akceptoval navrženou úpravu návrhu usnesení.  

 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/539/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 11. 

2017. Návrh dodatku je přílohou tohoto usnesení.   

II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit uzavření dodatku č. 2 Dohody o změně závazků plynoucích 

ze smlouvy o půjčce a smluv o zápůjčce ze dne 26. 9. 2017. Návrh dodatku je přílohou tohoto 

usnesení.   

III. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit uzavření dodatku č. 2 Akcionářské smlouvy ve společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 

IV. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit účast města na zvýšení základního kapitálu společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476 (dále jen společnost)  s rozsahem navýšení 

o částku 31 mil. Kč s tím, že na splacení městem Pardubice upsaných akcií bude využito započtení 

pohledávky města Pardubice vůči společnosti vzniklé z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 10. 11. 

2017 ve znění dodatku č. 2 a započtení pohledávky města vůči společnosti vzniklé z titulu Dohody o 

změně závazků plynoucích ze smlouvy o půjčce a smluv o zápůjčce ze dne 26. 9. 2017 ve znění 

dodatku č. 2.   

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

navýšení základního kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476 v 

rozsahu do 10 mil. Kč. 
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VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 

bez prodlení zpracovat v součinnosti s notářskou kanceláří nové usnesení o navýšení základního 

kapitálu společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476 v rozsahu do 10 mil. Kč 

a upravit Návrh dodatku č. 2 akcionářské smlouvy v HC tak, aby byl v souladu s tímto navyšováním 

základního kapitálu.  
Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS  
T:  ihned  
   

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/540/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v návaznosti na přijaté usnesení č. R/266/2019, kterým bylo vyhlášeno řízení na pozici člena 

představenstva (zástupce města s výkonnou pravomocí sportovního manažera) ve společnosti 

HOCKEY CLUB DYNAMO Pardubice a.s. za členy výběrové komise tyto osoby: 
1. Ivana Šubrta (předseda dozorčí rady),  
2. Martin Charvát (primátor, člen dozorčí rady HC), 
3. Petr Juchelka (člen dozorčí rady HC) 
4. Ondřej Hlaváč (člen dozorčí rady HC) 
5. Jiří Pitaš člen (dozorčí rady HC) 
6. Vít Ulrych (člen rady města) 
7. Vladimír Martinec (člen rady města) 
8. Václav Snopek (zastupitel města) 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/541/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr představenstva HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (dále jen HC) provozovat 

cateringové služby v prostorách MFA (bufety, restaurace Hattrick, VIP prostory) za účelem 

zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky arény. 
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DUKLA SPORTOVNÍ II. - Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při 

přípravě, výstavbě a provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích - 

Česká basketbalová federace, z. s. 

 
Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/542/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

„Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu sportovního 

areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích“ mezi statutárním městem Pardubice a Českou 

basketbalovou federací, které je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic Ukládá uzavřít „Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při 

přípravě, výstavbě a provozu sportovního areálu DUKLA SPORTOVNÍ v Pardubicích“ mezi 

statutárním městem Pardubice a Českou basketbalovou federací 
Z.: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T.: 28. 2. 2019 
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Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 

- M. Charvát v souvislosti s návrhem č. 1 požádal M. Čadu o vyjádření, zda musíme v rámci 
vypsání nového výběrového řízení uvádět předpokládanou cenu.  
→ dle M. Čady předpokládanou cenu uvádět musíme.  J. Mazuch doplnil, že ve II. změně 
rozpočtu je návrh rozpočtového opatření, kde je cena navýšena na 4 170 tis. Kč (navýšení o 
1.400 tis. Kč). 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/543/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Ruší¨ 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení pro nadlimitní veřejnou 

zakázku na služby "Terminál JIH, Pardubice – PD“, neboť zanikla účast v zadávacím řízení 

vybranému dodavateli po jeho vyloučení pro nesplnění podmínek pro uzavření smlouvy. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/544/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce "MŠ Družstevní (Rosická) – rekonstrukce kuchyně a gastro" zadávané v otevřeném řízení, že 

ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je 

nabídka dodavatele PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., Chrudim, IČO: 46504621, s nabídkovou cenou 

ve výši 6.174.346,76 Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel MARHOLD a.s., Pardubice, 

IČO: 15050050, s nabídkovou cenou ve výši 6.280.577,-- Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil 

dodavatel VIKTORSTAV s.r.o., Chrudim, IČO: 25618091, s nabídkovou cenou ve výši 6.488.600,-- Kč 

bez DPH. 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/545/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování výzkumu na téma: Dostupnost bydlení v 

Pardubicích", na základě doporučení hodnotící komise, dodavateli Univerzita Pardubice, Pardubice, 

IČO: 00216275, s nabídkovou cenou ve výši 322.975,-- Kč bez DPH. 

 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/546/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská“ zadané v otevřeném řízení o uzavření 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2018, na základě změnového listu č. 1 upravujícího 

změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem STRABAG a.s., Praha, IČO: 60838744, 

s cenou víceprací ve výši 674.423,63 Kč bez DPH a cenou méněprací ve výši -674.424,-- Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 9. 2018 s dodavatelem STRABAG a.s., Praha, IČO: 

60838744, s cenou prací (vícepráce a méněpráce) ve výši -0,37 Kč bez DPH. 
Z: Ing. Hruška, vedoucí OMI 
T: 31. 3. 2019 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/547/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 

"Radnice, Pardubice – dodávka atypového nábytku" zadávané v otevřeném řízení, že ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka 

dodavatele TRONA společnost s ručením omezeným, Pardubice, IČO: 64792153, s nabídkovou 

cenou ve výši 1.862.040,-- Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel Martin Kučera, Husinec, 

IČO: 73502006, s nabídkovou cenou ve výši 1.884.000,-- Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil 

dodavatel FLX spol. s r.o., Pardubice, IČO: 25282387, s nabídkovou cenou ve výši 1.937.499,--Kč bez 

DPH. 

 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/548/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr zřídit skladové prostory pro uskladnění mobilní ledové plochy v areálu Dostihového 

závodiště v Pardubicích, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. 

II. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a na základě čl. 14 odst. 5 - výjimky ze směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o 

zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zřízení skladových prostor pro uskladnění mobilní ledové 

plochy v areálu Dostihového závodiště Pardubice" dodavateli Blach-Trans, 32-741 Tarnawa 4, 

Polsko, DIČ: PL 868-189-60-64, s nabídkovou cenou ve výši 151.400,-- Kč bez DPH. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru rozvoje a strategie MmP připravit v součinnosti s Odborem majetku a investic MmP 

realizaci výstavby skladových prostor pro uskladnění mobilní ledové plochy v areálu Dostihového 

závodiště Pardubice.  
Z: Ing. Čada, vedoucí ORS 
T: 31. 5. 2019 

 

28 

Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/549/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Rady města Pardubic uvedené v příloze 

usnesení. 

 

Příloha tohoto usnesení obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
 

29 

Petice – most přes Bylanku 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek bez doplňujících informací 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/550/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyřízení petice vyjadřující nesouhlas s vybudováním mostu 

přes Bylanku pro motorová vozidla místo stávající lávky pro pěší a cyklisty, a to formou dopisu 

petentům, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

30 

Problematika mobilního kluziště na dostihovém závodišti 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- upřesnil, že důvodem předložení zprávy je úprava právních vztahů v souvislosti s pořádáním 

akce „Taxis Snow Polo“. 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/551/2019               (pro 10, proti 1, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem 

Pernštýnské nám. č.p. 1, 530 21  Pardubice, IČ: 00274046,  se společností Dostihový spolek a.s., IČ: 

48155110, se sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice, jejímž předmětem je provozování mobilního 

kluziště s ledovou plochou v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích, uzavřené dne 16. 11. 

2018, a to ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podepsat  Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy se společností Dostihový spolek a.s., IČ: 48155110, se 

sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice, jejímž předmětem je provozování mobilního kluziště s 

ledovou plochou v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích, uzavřené dne 16.11.2018, a to ve 

znění dle přílohy usnesení I.  
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 25. 2. 2019 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/552/2019               (pro 10, proti 1, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o nájmu mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám.1, 530 

21 Pardubice, IČ: 00274046, jako pronajímatelem, a Dostihovým spolkem a.s., IČ: 48155110, se 

sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice, jako nájemcem, o nájmu mobilního kluziště s ledovou 

plochou v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích za účelem pořádání akce s názvem Taxis 

Snow Polo. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o nájmu mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám.1, 530 

21 Pardubice, IČ: 00274046, jako pronajímatelem, a Dostihovým spolkem a.s., IČ: 48155110, se 

sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice, jako nájemcem, o nájmu mobilního kluziště s ledovou 

plochou v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích za účelem pořádání akce s názvem Taxis 

Snow Polo, a to ve znění dle přílohy usnesení I. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 25. 2. 2019 

 

31 

Prodej pozemku včetně objektu k bydlení č.p. 1380 v ul. Staňkova 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložený materiál. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/553/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje pozemku označeného jako stavební parcela č. parc. st. 2779 ( druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 418 m2 v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí, 

jehož součástí je budova č.p. 1380, vedená v KN jako objekt k bydlení, ul. Staňkova, Pardubice, a to 

formou veřejné dobrovolné dražby. Nejnižší podání bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé 

určené znaleckým posudkem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje pozemku označeného jako 

stavební parcela č. parc. st. 2779 ( druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří ) o výměře 418 m2 v 

k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí, jehož součástí je budova č.p. 1380, vedená v KN 

jako objekt k bydlení, ul. Staňkova, Pardubice, a to formou veřejné dobrovolné dražby. Nejnižší 

podání bude činit 100% z ceny v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 
Z:  Srbová Ivana 
T:  31. 12. 2019 

 

 

32 

Vyjádření města Pardubice k žádosti o výjimku společnosti Sev.en EC, a.s. 

Zpráva byla projednána za bodem č. 6. 
 

U projednání zprávy byl přítomen Jakub Kutílek, člen zastupitelstva města. 
 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
- provedla úpravu návrhu č. 1 a 2 a podala nový návrh č. 3, který materiál postupuje 

k rozhodnutí Zastupitelstvu města Pardubic. Na základě dotazů členů rady podala vysvětlující 
komentář k předloženým návrhům. Po schválení návrhu č. 1 stáhla návrh č. 2. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/554/2019               (pro 7, proti 3, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh, že město Pardubice nebude podávat vyjádření (připomínky) ke správnímu řízení o 

podstatné změně integrovaného povolení pro provoz zařízení „Spalovací zařízení o jmenovitém 
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tepelném příkonu větším než 50 MW“ - udělení výjimky z platných emisních limitů znečištění 

ovzduší, vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje  pod sp.zn.: SpKrÚ 487/2019/OŽPZ/6. 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/555/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit usnesení č. 1 a 2 k rozhodnutí do Zastupitelstva města Pardubic. 
Z: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
T: 21.02.2019 

 
 
 
Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh vyjádření města Pardubic ke správnímu řízení o podstatné změně integrovaného povolení pro 
provoz zařízení „Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW“ - udělení 
výjimky z platných emisních limitů znečištění ovzduší, vedeném Krajským úřadem Pardubického 
kraje  pod sp.zn.: SpKrÚ 487/2019/OŽPZ/6, které je přílohou tohoto usnesení. 
 

 

33 

Zrušení usnesení R/4865/2013 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně zdůvodnila, proč je předmětné usnesení navrženo ke zrušení. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/556/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení R/4865/2013 ve znění "M. Koláčkovi nalézt vhodné opatření k prosazování 

architektonických soutěží významných staveb na území města". 
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34 

Petice – kaple Nejsvětější Trojice v Pardubicích 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala navrženou odpověď petentům a vysvětlila, že nejprve musí město 
objekt získat do svého majetku a poté mohou být zahájeny kroky k obnově kaple. 

 
 
Rozprava: 

- V. Ulrych vznesl dotaz, zda trvá zájem spolku Omnium z.s. kapli opravit a z jakých prostředků 
by byla oprava hrazena. 
→  H. Dvořáčková potvrdila, že zájem spolku trvá, spolek opravy hradí z vlastních prostředků 
získaných z jiných zdrojů (sbírek, darů apod.) než z rozpočtu města. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/557/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit vyřízení petice proti demolici kaple Nejsvětější Trojice v 

Pardubicích formou dopisu petentům, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

35 

Investiční záměr Památník Zámeček 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- upozornil na drobné úpravy důvodové zprávy.  

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/558/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubice schválit investiční záměr projektu Rekonstrukce a modernizace 

památníku Zámeček v rozsahu projektové připravenosti ke dni 10. 2. 2019 dle důvodové zprávy. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/559/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubice uložit Jakubovi Rychteckému, náměstku primátora předložit 

zastupitelstvu města ke schválení investiční záměr projektu Rekonstrukce a modernizace 

Památníku Zámeček v rozsahu projektové připravenosti ke dni 30. 9. 2019. 

 

36 

Investiční záměr realizace rekonstrukce odborných učeben na základních školách - 

II. etapa 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/560/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubice schválit investiční záměr rekonstrukce odborných učeben na ZŠ 

Josefa Ressla, ZŠ Benešovo nám a ZŠ Dubina v Pardubicích v rozsahu projektové připravenosti dle 

důvodové zprávy. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/561/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubice uložit Jakubu Rychteckému, náměstku primátora předložit 

Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení finální investiční záměr rekonstrukce odborných 

učeben na ZŠ Josefa Ressla, ZŠ Benešovo nám a ZŠ Dubina v Pardubicích dne 21.3.2019. 
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37 

Investiční záměr Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. Upřesnil, že radě města je investiční záměr 
předložen na vědomí, na nadcházejícím ZmP proběhne prezentace projektu. Provedl drobné 
úpravy důvodové zprávy. 

 
Rozprava: 

- J. Mazuch požádal o rekapitulaci provozních nákladů. 
→ J. Rychtecký upřesnil, že vyčíslení provozních nákladů je součástí studie proveditelnosti 
projednané na ZmP dne 21.06.2018. Přislíbil zaslání požadovaných údajů členům ZmP. 

- P. Kvaš vznesl připomínku, že v projektu není řešeno parkování. 
- V. Štěpánek vznesl obecnou připomínku ke schvalování investičních záměrů u projektů, na 

které jsou čerpány dotační prostředky.  
→ J. Rychtecký okomentoval problematiku parkování, růst nákladů a dotační vývoj tohoto 
projektu. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/562/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic vzít na vědomí 
stav projektu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic v rozsahu projektové 

připravenosti ke dni 10. 2. 2019 dle důvodové zprávy. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/563/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic uložit 
Jakubovi Rychteckému, náměstku primátora předložit zastupitelstvu města ke schválení investiční 

záměr projektu Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic v rozsahu projektové 

připravenosti ke dni 30. 9. 2019. 
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38 

Deklarace o spolupráci na společném záměru - spolupráci v oblasti finanční podpory 

a koordinace postupu prosazování společných zájmů záchrany a obnovy Larischovy 

vily v Pardubicích 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- doplnil, že k předložené zprávě proběhne na nadcházejícím zasedání ZmP prezentace. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/564/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubice schválit Deklaraci o spolupráci na společném záměru – spolupráci v 

oblasti finanční podpory a koordinaci v přístupu prosazování společných zájmů záchrany a obnovy 

Larischovy vily mezi Statutárním městem Pardubice, Ministerstvem kultury ČR, Pardubickým 

krajem a Československou obcí legionářskou, z.s. ve znění přílohy tohoto usnesení (dále jen 

"Deklarace"). 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/565/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic uložit uzavřít Deklaraci 
Z: Ivana Liedermanová, Odbor školství, kultury a sportu.  
T: 30. 5. 2019 

 

39 

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem - 

CINEMA TIME, s.r.o. 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložené návrhy usnesení. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/566/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na prominutí povinnosti penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 10.248,- Kč, které bylo 

uloženo společnosti CINEMA TIME, s.r.o., IČ: 24832367, se sídlem Radotínská 69/34, 150 00 Praha 

5, platebním výměrem, jenž byl vystaven dne 11.2.2019 ekonomickým oddělením odboru školství, 

kultury a sportu pod č.j. MmP 14760/2019. 

 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 1, proti 10, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 84.000,- Kč, které bylo 
uloženo společnosti CINEMA TIME, s.r.o., IČ: 24832367, se sídlem Radotínská 69/34, 150 00 Praha 5, 
platebním výměrem, jenž byl vystaven dne 29.10.2018 Magistrátem města Pardubic, ekonomickým 
oddělením odboru školství, kultury a sportu, pod č.j. MmP 90305/2018. 
 
 

40 

II. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval návrh II. změny rozpočtu. Doplnil, že materiál byl projednán poradou 

vedení, kolegiem starostů a finančním výborem. Upozornil na změnu částek u dílčích položek 
I. a II. v návrhu usnesení č. 73, přičemž součet těchto částek se nemění. 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Martina Charváta, Tomáše Pelikána, Víta Ulrycha a Heleny Dvořáčkové podána informace 
o jejich poměru k projednávané věci. 
 
 
Bez rozpravy  
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/567/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 40,0 tis. na běžné výdaje položky "BD Bartoňova 826 - oprava lodžií - PD" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Bytové domy - opravy ústředního topení - 

PD a realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na kapitálové 

výdaje položky "BD Havlíčkova 84 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 980,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na kapitálové 

výdaje položky "BD Okrajová 294-295 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 980,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na kapitálové 

výdaje položky "BD Sluneční 300-301 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 

VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 080,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na kapitálové 

výdaje položky "BD Mladých 181-184 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 

VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 245,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na kapitálové 

výdaje položky "BD Češkova 1618 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 295,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na kapitálové 

výdaje položky "BD Češkova 1689 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 720,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "BD - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" na kapitálové 

výdaje položky "BD Ohrazenická 159 - úpravy ústředního vytápění"  (správce 711 - Odbor majetku 

a investic). 
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X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 

výdajů položky "BD - platby za energie BJ a NP" na běžné výdaje položky "Údržba azylového domu 

pro ženy Na Spravedlnosti"  (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/568/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Parkovací dům u multifunkční arény - PD" na kapitálové výdaje 

položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/569/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 4 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/570/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 2 300,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - 

vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/571/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 70,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál K Dolíčku - zřízení vodovodní přípojky - 

PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 1 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál K Dolíčku - zřízení vodovodní 

přípojky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/572/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 2 181,8 tis. na kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi 

spojené - majetkoprávní vypořádání" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/573/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 460,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Psí útulek - PD" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/574/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 1 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - celková rekonstrukce hřiště 

a zázemí pro správce" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/575/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "CS Koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD a 

výkupy pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/576/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 1 046,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/577/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 620,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Dopravní opatření v ul. Na Spravedlnosti, 

Pichlova, SKN - PD " (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/578/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 80,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - Odborné učebny - realizace - ITI - I. 

etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/579/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 1.030,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - 

ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - Odborné učebny - realizace - 

ITI - I. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/580/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 581,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI 

- I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - 

ITI - I. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 140,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - Odborné učebny - realizace - ITI 

- I. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/581/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 110,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - 

ITI - I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 4.070,0 tis. na běžné výdaje položky "ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - ITI 

- I. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 50,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - Odborné učebny - realizace - 

ITI - I. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/582/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa - PD" (správce 1015 - Odbor životního 

prostředí). 

 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/583/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Výročí 30. let od Sametové revoluce" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). 

 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/584/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "CS Pardubice - Chrudim - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 
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Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/585/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná 

dotace - ZŠ E. " (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - 

dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - 

II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - 

II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/586/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná 

dotace - ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa" a zároveň návrh na zvýšení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace 

- ITI - II. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - 

ITI - II. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - Odborné učebny - realizace - 

ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/587/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná 

dotace - ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa" a zároveň návrh na zvýšení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - 

II. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. 

etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - Odborné učebny - realizace - ITI - II. 

etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/588/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 100,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/589/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Areál K Dolíčku - náhradní výsadba dřevin" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 
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Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/590/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace 

- CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - dotace" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - předfinancování 

dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 900,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - vlastní zdroje" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "CS podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami - ostatní náklady" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/591/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 200,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček - výkupy pozemků" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/592/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z kapitálových 

výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové 

transfery položky "ZUŠ Havlíčkova - příspěvek na investici" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/593/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském pavilonu" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 520,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - výměna hlavního rozvaděče" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Sluneční - oprava a izolace teplovodního kanálu a vedení" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/594/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 700,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšiřování" (správce 214 - Městská 

policie). 
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Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/595/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 29 700,0 tis. v rámci 

položky "Aquacentrum - vyrovnávací platba (provozní nevýdělečná činnost) z běžných výdajů na 

běžné transfery (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/596/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Areál MAS - Dukla sportovní - odkup garáží" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/597/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 730,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Budova radnice - rekonstrukce a ozvučení společenského sálu - PD a 

realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Budova radnice - klimatizace společenského sálu - PD a realizace" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/598/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 900,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
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kapitálové výdaje položky "Budova U Divadla 828 - sanace kanceláří 4 NP" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/599/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Zelená brána - oprava - III. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. R/600/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 900,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Dům hudby - rekonstrukce okolí" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. R/601/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Objekty MŠ - měření a regulace radonu" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Objekty MŠ - požárně evakuační plány" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 
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Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. R/602/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 400,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Dražkovice - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. R/603/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Gorkého - rekonstrukce výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce výtahů" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "MŠ Gebauerova - oprava výtahu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. R/604/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
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kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori" (správce 711 

- Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 40 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 

2020 na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. R/605/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Závodu míru - klimatizace horních tříd" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského 

pavilonu - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. R/606/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 750,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "ZŠ Ohrazenice - oprava střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "ZŠ Štefánikova - oprava střechy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 



  100 

Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. R/607/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ E. Košťála - zřízení třídy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení - PD" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. R/608/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. R/609/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - výstavba šaten a úprava sociálního zařízení tělocvičny" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 300,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - rekonstrukce sportovního areálu" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. R/610/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 380,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. R/611/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "ZŠ Závodu míru - oprava kanalizace a zpevněné plochy dvora" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. R/612/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy - PD" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. R/613/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Technická pomoc (průzkumné a projektové práce)" (správce 811 - 

Odbor hlavního architekta). 

 
 
 
Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. R/614/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Domov pro seniory - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního 

architekta). 

 
 
 
Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. R/615/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Palackého třída - návrh stavby" (správce 811 - Odbor hlavního 

architekta). 

 
 
 
Číslo návrhu: 050 
Přijaté usnesení č. R/616/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - centrální část města" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 051 
Přijaté usnesení č. R/617/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové transfery položky "ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. v rozpočtu města na rok 2020 na 

kapitálové transfery položky "ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 5 000,0 tis. v rozpočtu města na rok 2021 na 

kapitálové transfery položky "ČsOL z.s. - Zámeček - Larishova vila - dotace" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). 

 
 
 
Číslo návrhu: 052 
Přijaté usnesení č. R/618/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Strategie bydlení pro město Pardubice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

 
 
 
Číslo návrhu: 053 
Přijaté usnesení č. R/619/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 2021+" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 054 
Přijaté usnesení č. R/620/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "P-PINK - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
 
Číslo návrhu: 055 
Přijaté usnesení č. R/621/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Projektové řízení - SUMP" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
 
Číslo návrhu: 056 
Přijaté usnesení č. R/622/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 006,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Digitalizace městského kamerového systému - pozastávka" (správce 

214 - Městská policie). 

 
 
 
Číslo návrhu: 057 
Přijaté usnesení č. R/623/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 774,7 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné transfery položky "FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 525,3 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "FK Pardubice z.s. - Klubová akademie - dotace" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 058 
Přijaté usnesení č. R/624/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 30 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 

2020 na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 059 
Přijaté usnesení č. R/625/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 16 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
 
Číslo návrhu: 060 
Přijaté usnesení č. R/626/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "DPmP a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor rozvoje 

a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
 
 
Číslo návrhu: 061 
Přijaté usnesení č. R/627/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

kapitálové výdaje položky "VaK Pardubice a.s. - zvýšení základního kapitálu" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
 
 
Číslo návrhu: 062 
Přijaté usnesení č. R/628/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 

běžné výdaje položky "BK Pardubice - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář primátora). 

 
 
 
Číslo návrhu: 063 
Přijaté usnesení č. R/629/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 452,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Projektové řízení - Terminál JIH - lávka SŽDC - vazba na Terminál B" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
 
Číslo návrhu: 064 
Přijaté usnesení č. R/630/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 774,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

běžné výdaje položky "Projektové řízení - Centrální polytechnické dílny + GAMPA" (správce 1411 - 

Odbor rozvoje a strategie). 

 
 
Číslo návrhu: 065 
Přijaté usnesení č. R/631/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 

položky "CS Žlutý pes - severovýchodní obchvat - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 066 
Přijaté usnesení č. R/632/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 

položky "CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr staré Hradiště - PD" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 067 
Přijaté usnesení č. R/633/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 

položky "CS propojení pravý břeh Labe s ul. Lonkova - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 068 
Přijaté usnesení č. R/634/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 

položky "CS propojení CS u letiště na CS Starý Máteřov - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
 
 
Číslo návrhu: 069 
Přijaté usnesení č. R/635/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 

položky "CS propojení mostu Červeňák na CS v ul. Kyjevská - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 070 
Přijaté usnesení č. R/636/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M104 - z nádraží do 

Polabin, ul. Kpt. Bartoše - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 071 
Přijaté usnesení č. R/637/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Výstavba mostu M401- přes vlečku Pardubičky - 

PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 072 
Přijaté usnesení č. R/638/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. položka 24. "HC Dynamo Pardubice - 

splátka zápůjčky" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční 

rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 327,3 tis. položka 24. "HC Dynamo Pardubice - 

dohoda o změně závazku" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 

"Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 073 
Přijaté usnesení č. R/639/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 185,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - uskladnění kluziště" (správce 

1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 617,6 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Zimní ledový park - provoz" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

 
 
 
Číslo návrhu: 074 
Přijaté usnesení č. R/640/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9 221,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Terminál B - výkupy pozemků (Eurobit)" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 075 
Přijaté usnesení č. R/641/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu 

Tesla a nemocnice - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
Číslo návrhu: 076 
Přijaté usnesení č. R/642/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 497,8 tis. z 

kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu - odborné učebny ZŠ" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK Sadová v ús. Fučíkova - 

Plemenářský podnik v Nemošicích" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 7 002,2 tis. na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK Sadová v ús. Fučíkova - 

Plemenářský podnik v Nemošicích" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 077 
Přijaté usnesení č. R/643/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 500,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - kolbiště - 

PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 078 
Přijaté usnesení č. R/644/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 6 300,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 

2020 na kapitálové výdaje položky "Hasičská zbrojnice Rosice" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 079 
Přijaté usnesení č. R/645/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 80 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 

2020 na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny + GAMPA" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 100 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na 

rok 2021 na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny + GAMPA" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 080 
Přijaté usnesení č. R/646/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 24 200,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 

2020 na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 081 
Přijaté usnesení č. R/647/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 0,8 tis. z běžných 

výdajů položky "WC tř. Míru - opravy a údržba objektu" na běžné výdaje položky "WC tř. Míru - 

pronájem objektu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 082 
Přijaté usnesení č. R/648/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2018 do rozpočtu na rok 

2019 ve výši Kč 60,0 tis. na běžné výdaje položky "Areál Skateparku - platba za dostupnost dle 

koncesní smlouvy" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 083 
Přijaté usnesení č. R/649/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na 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 běžné výdaje 

položky "Basketbalová hala (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 
 
 
Číslo návrhu: 084 
Přijaté usnesení č. R/650/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - 

Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace 

Pk - Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - dotace Pk" (správce 914 - 

Kancelář tajemníka). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer 

MO VIII - Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - transfer MO VIII" 

(správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 
 
 
Číslo návrhu: 085 
Přijaté usnesení č. R/651/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - 

Hasičské auto JSDH MO I Střed" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 

výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace 

Pk - Hasičské auto JSDH MO I Střed" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 

výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO I Střed - dotace Pk" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer 

MO I - Hasičské auto JSDH MO I Střed" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO I Střed - transfer MO I" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

 
 
 
Číslo návrhu: 086 
Přijaté usnesení č. R/652/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - 

Hasičské auto JSDH MO VII Rosice" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 

výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace 

Pk - Hasičské auto JSDH MO VII Rosice" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - dotace Pk" (správce 914 - Kancelář 

tajemníka). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer 

MO VII - Hasičské auto JSDH MO VII Rosice" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 

kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VII Rosice - transfer MO VII" (správce 914 - 

Kancelář tajemníka). 

 
 
 
Číslo návrhu: 087 
Přijaté usnesení č. R/653/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 216,8 tis. z položky 

31. "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická" na položku 12. "Transfer z 

MO II - RPS Polabiny - Stavbařů, Rosická". 

 
 
 
Číslo návrhu: 088 
Přijaté usnesení č. R/654/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaný 

transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - transfer MO II - 

předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na Rozpočtové opatření č. 99. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 

31. "Předpokládaná výše dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - 

dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na Rozpočtové opatření č. 99. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 

31. "Předpokládaný transfer MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň zvýšení 
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výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - 

transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

41 

Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/655/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 

tis. z položky "Rezerva primátora Ing. Martina Charváta" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 

tis. z položky "Rezerva náměstka Ing. Petra Kvaše" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku 

"Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 

tis. z položky "Rezerva náměstkyně Ing. Heleny Dvořáčkové" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 

tis. z položky "Rezerva náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

rozpočtové opatření č. 100. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 

tis. z položky "Rezerva náměstka PaedDr. Jana Mazucha" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 

položku "Dary" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/656/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí finančního daru Společnosti Parkinson, z.s., klubu Pardubice, IČ 60458887, Volyňská 

933/20, Praha, na účast a dopravu na Sportovní hry 2019 postižených Parkinsonovou nemocí, ve 

výši Kč 3,5 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/657/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí finančního daru XXXXXXXXXXXXX, na uspořádání akce pro děti z dětských domovů 

„Hledá se talent“, z rezervy Rady města Pardubic ve výši Kč 10,0 tis. 

 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/658/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. - okresní myslivecký spolek Pardubice, 

IČ 67777520, Hůrka 1789, Pardubice, na uspořádání 45. Okresního mysliveckého plesu, ve výši Kč 

30,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory 

"de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 

 

42 

Schválení obsazení orgánů a.s. z řad zaměstnanců (SmP a.s., SmP-Odpady a.s., 

DPmP a.s.) + ostatní obsazení 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stáhl návrh usnesení č. 2 a upozornil na přílohu, kterou členové RmP obdrželi „na stůl“. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/659/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Rozhoduje 

v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. a volí do pozice člena 

dozorčí rady Zdenku Kučerovou, XXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/660/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Představenstvu společnosti Služby města Pardubic a.s. při rozhodování v pozici jediného akcionáře 

společnsoti SmP – Odpady a.s. zvolit na dosud neobsazená míst v orgánech společnosti tyto osoby:  
1. Mgr. Kláru Sýkorovou, XXXXXXXXXXXXX do  představenstva, 
2. Helenu Suchánkovou, XXXXXXXXXXXXXdo dozorčí rady. 

 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/661/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh na obsazení jednoho místa v dozorčí radě společnosti 

BK Pardubice a.s. zástupcem města Pardubice, kterým je Věra Vlastníková, XXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/662/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 

do dozorčí rady příspěvkové organizace Centrum pro otevřenou kulturu, IČ: 064 95 036 tyto osoby:  
Ivanu Liedermanovou, XXXXXXXXXXXXXs funkcí předsedkyně  
Pavlu Kvapilovou, XXXXXXXXXXXXX členka 
Františka Brendla, XXXXXXXXXXXXX 

 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/663/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 

do dozorčí rady příspěvkové organizace Turistické informační centrum Pardubice, IČ: 064 95 

001   tyto osoby: 
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Martina Karase,XXXXXXXXXXXXX s funkcí předsedy  
Eduarda Krause, XXXXXXXXXXXXXčlena  
Martu Kutílkovou, XXXXXXXXXXXXX členka 

 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/664/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

obsazení orgánů zapsaného spolku Turistická oblast Pardubicko z řad zástupců města takto:  
Rada spolku: 
Ludmila Ministrová, XXXXXXXXXXXXX s funkcí předsedkyně  
Lenka Sixtová, XXXXXXXXXXXXX členka rady 
Jan Mazuch, XXXXXXXXXXXXXčlen rady  
Kontrolní výbor: 
Jiří Lejhanec, nar. 27.1.1965, Sladkovského 414, 530 02 Pardubice 
Marie Schillerová – nar. 7.10.1962, Smetanova 662, 533 04 Sezemice 
Zástupce města na Valné hromadě spolku: 
Martin Karas, nar. 19. 3. 1989, Lány na Důlku 51, 530 02 Pardubice 

 
 
 
Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s. a volí do pozice člena dozorčí rady 
Bc. Tomáše Chvojku, XXXXXXXXXXXXX. 
 

43 

Akční plán pro oblast kultury na rok 2019 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/665/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

akční plán pro oblast kultury na rok 2019, jehož znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

44 

Akční plán pro oblast cestovního ruchu 

 
Zpravodaj Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/666/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

akční plán pro oblast cestovního ruchu na rok 2019, jehož znění je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

45 

Vyhlášení konkursních řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek příspěvkových 

organizací města 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/667/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 

ke dni 31. 7. 2019 XXXXXXXXXXXXX z pracovního místa ředitelky Mateřské školy Sluníčko 

Pardubice, Gorkého 1521. 

II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 

Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521, 

dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 
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III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské 

školy Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521: 
- Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu - předsedkyně komise 
- Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora - zástupce města 
- Mgr. Miluše Málková - zástupce odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje 
- Mgr. Milena Pokorná - zástupce České školní inspekce 
- Mgr. Lenka Doležalová - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
- Petra Ritschelová - pedagogický pracovník příslušné mateřské školy 

IV. Rada města Pardubic 
Pověřuje 

Ing. Ivu Kamenickou, pracovnici oddělení školství odboru školství kultury a sportu MmP, funkcí 

tajemníka konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské 

školy Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521. 

V. Rada města Pardubic 
Určuje 

konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 

poradním, kteří nejsou členy této komise. 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/668/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 

ke dni 31. 7. 2019 XXXXXXXXXXXXX, z pracovního místa ředitele Základní školy Waldorfské 

Pardubice, Gorkého 867. 

II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Waldorfské Pardubice, Gorkého 867, 

dle přílohy tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy 

Waldorfské Pardubice, Gorkého 867:  
- Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu - předsedkyně komise 
- Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora - zástupce města 
- Mgr. Hana Pochobradská - zástupce odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje 
- Mgr. Mirka Machková - zástupce České školní inspekce 
- Ing. Pavel Seleši - odborník v oblasti státní správy a řízení v oblasti školství 
- Mgr. Monika Žďárová - pedagogický pracovník příslušné základní školy 
- David Rychtařík - zástupce školské rady 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/669/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 

ke dni 31. 7. 2019 XXXXXXXXXXXXX, z pracovního místa ředitele Základní školy Pardubice-Polabiny, 

npor. Eliáše 344. 

II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, 

dle přílohy tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy 

Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344:  
- Mgr. Ivana Liedermanová - vedoucí odboru školství, kultury a sportu, předsedkyně komise 
- Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora - zástupce města 
- Mgr. Hana Pochobradská - zástupce odbor školství Krajského úřadu Pardubického kraje 
- Mgr. Mirka Machová - zástupce České školní inspekce 
- Mgr. Bc. Lubomír Marek - odborník v oblasti státní správy a řízení v oblasti školství 
- Mgr. Eva Draštíková - pedagogický pracovník příslušné základní školy,  
- Mgr. Jan Sýkora - zástupce školské rady 

 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/670/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Pověřuje 

Mgr. Olgu Havlíkovou, vedoucí oddělení školství, odboru školství, kultury a sportu, funkcí 

tajemnice konkursních komisí pro konkursní řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek Základní 

školy Waldorfské Pardubice, Gorkého 867, a  Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344. 

II. Rada města Pardubic 
Uděluje 

konkursním komisím pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursním řízením odborníky s 

hlasem poradním, kteří nejsou členy těchto komisí. 

 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/671/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 

k 31. 7. 2019 XXXXXXXXXXXXX z pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Dům dětí a 

mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334. 
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II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, 

Družby 334 zřizovaného statutárním městem Pardubice dle návrhu, který je přílohou tohoto 

usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

členy konkursní komise pro konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže ALFA 

Pardubice-Polabiny, Družby 334:  
- Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství kultury a sportu MmP - předsedkyně komise 
- Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora, - zástupce města 
- Mgr. Silvie Anýžová - zástupce odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje 
- Ing. Pavel Hrdý - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství 
- Soňa Petridesová - pedagog daného DDM 
- PaedDr. Marta Hunalová - zástupce České školní inspekce 

IV. Rada města Pardubic 
Pověřuje 

Ing. Ivetu Skládalovou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu MmP, funkcí tajemnice 

konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže 

ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334 

V. Rada města Pardubic 
Uděluje 

konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 

poradním, kteří nejsou členy této komise. 

 

46 

Vyhlášení konkursního řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek příspěvkových 

organizací ve zdravotnictví 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/672/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 

k 30. 6. 2019 Mgr. Gabrielu Bělkovou nar.XXXXXXXXXXXXX z funkce ředitele příspěvkové 

organizace Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum. 

II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
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konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Lentilka – integrační 

školka a rehabilitační centrum dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

členy konkursní komise pro konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

LENTILKA – integrační školka a rehabilitační centrum 
řádný člen: 
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MmP-předsedkyně komise 
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Ing. Věra Netolická, útvar interního auditu 
Mgr. Olga Havlíková, vedoucí oddělení školství OŠKS 
Ing. Lukáš Dvořák, vedoucí ekonomického oddělení OŠKS 
Mgr. Bc. Martina Votke, zaměstnanec organizace Lentilka – integrační školka a rehabilitační 

centrum 
Mgr. Daniela Ročková odborník v oblasti výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
Náhradník: 
Bc. Natálie Morávková - referent odboru školství, kultury a sportu  
Ing. Iva Kamenická  - referent odboru školství, kultury a sportu 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/673/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Odvolává 

k 30. 6. 2019 Bc. Hedviku Cempírkovou nar. XXXXXXXXXXXXX z funkce ředitele příspěvkové 

organizace RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace. 

II. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 

konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace RATOLEST, dětská 

péče a léčebná rehabilitace dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení. 

III. Rada města Pardubic 
Jmenuje 

členy konkursní komise pro konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace 
řádný člen: 
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MmP-předsedkyně komise 
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Ing. Věra Netolická, útvar interního auditu 
Mgr. Olga Havlíková, vedoucí oddělení školství OŠKS 
Ing. Lukáš Dvořák, vedoucí ekonomického oddělení OŠKS 
Gabriela Bičíková, DiS., zaměstnanec organizace RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace  
Mgr. Daniela Ročková odborník v oblasti výchovy a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
Náhradník: 
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Bc. Natálie Morávková - referent odboru školství, kultury a sportu  
Ing. Iva Kamenická  - referent odboru školství, kultury a sportu 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/674/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

Ing. Ivetu Skládalovou, pracovnici odboru školství, kultury a sportu MmP, funkcí tajemnice 

konkursních komisí pro konkursní řízení na pracovní místa ředitelů/ředitelek příspěvkové 

organizace Lentilka – integrační školka a rehabilitační centrum a příspěvkové organizace Ratolest, 

dětská péče a léčebná rehabilitace. 

 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/675/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Uděluje 

konkursním komisím pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s 

hlasem poradním, kteří nejsou členy této komise. 

 

47 

Stanovisko obce ke změnám kapacit školy jiného zřizovatele 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/676/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

se změnou nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole a se změnou nejvyššího povoleného 

počtu dětí v mateřské škole, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o., a 

to ze 40 na 20 dětí v mateřské škola a z 55 na 75 žáků v základní škole. 
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48 

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - DEEP VISION s.r.o. 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/677/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace subjektu DEEP VISION s.r.o., se 

sídlem Bokova 110, Pardubičky, 530 03 Pardubice IV, IČ: 27540065 na realizaci projektu "Sportovní 

park Pardubice 2018 - 2020" č. D1734/00023/18, uzavřené dne 16.5.2018, který je přílohou tohoto 

usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení návrh  Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace subjektu DEEP VISION s.r.o., se sídlem Bokova 110, Pardubičky, 530 03 Pardubice IV, IČ: 

27540065 na realizaci projektu "Sportovní park Pardubice 2018 - 2020" č. D1734/00023/18, 

uzavřené dne 16.5.2018, a to ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Jakub Rychtecký  
T: 21.2.2019 

49 

Výjimka z počtu žáků 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/678/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Povoluje 

výjimku z nejvyššího povoleného počtu žáků ve třídě VII. B Základní školy Pardubice-Ohrazenice, 

Trnovská 159, na 32 žáků, a to na školní rok 2018/2019. 
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50 

Souhlas zřizovatele 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/679/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu škol s čerpáním finanční podpory z Operačního programu „Výzkum, vývoj a 

vzdělávání„ dle výzvy „Šablony II“ výzva č. 02_18_063 (viz příloha). 

 

51 

ZŠ Erno Košťála 870 - úprava prostoru pro potřeby nové ZŠ - investiční záměr 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/680/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit investiční záměr „ZŠ Erno Košťála - úprava prostoru pro 

potřeby ZŠ“ s celkovými náklady 46 000 000 Kč včetně DPH (dle předpokládaného rozpočtu 

projektu). 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení investiční záměr „ZŠ Erno Košťála - úprava 

prostoru pro potřeby ZŠ“ s celkovými náklady 46 000 000 Kč včetně DPH (dle předpokládaného 

rozpočtu projektu). 
Z: Mgr. Jakub Rychtecký 
T: 21. 2. 2019 
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52 

Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/681/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Určuje 

s účinností od 01.03.2019 plat dle návrhu:  
Bc. Lence Klasové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, 

Sluneční 284. 

 

Příloha tohoto usnesení obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
 
 

 

53 

Investiční priority ve školství 

Zpravodaj :Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál, který je souhrnem investičních priorit ve školství 

zaměřený na sportoviště a stravovací zařízení. Upozornil, že u hřiště u ZŠ Npr. Eliáše bude 
vzhledem k velikosti hřiště překročena částka uvedená v tabulce. Opravil chybné číslování 
návrhů uvedené v předložené zprávě. 

 

Rozprava:  

- V. Štěpánek vznesl dotaz, zda se v rámci modernizace sportovišť zvažuje zavedení jednotné 
otevírací doby platné na území celého města. 
→ J. Rychtecký vysvětlil, že motivace k regulaci provozní doby je prováděna prostřednictvím 
dotačních pravidel.  

- Členy rady byla diskutována otázka počtu revitalizovaných sportovišť ročně v závislosti na 
možnostech rozpočtu. 
→ Jako reakci na tuto diskusi J. Rychtecký uvedl, že v aktualizaci programového prohlášení 
rady navrhuje zmírnění, a to revitalizovat 1 – 2 sportoviště ročně. 

 
 
 



  127 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/682/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

stav sportovišť základních škol dle tabulky, která je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubic k projednání stav sportovišť základních škol dle tabulky, 

která je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Jakub Rychtecký 
T: 21. 2. 2019 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/683/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

stav školních kuchyní při základních školách a mateřských školách, který je uveden v přílohách 

tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubic k projednání stav školních kuchyní při základních školách a 

mateřských školách, který je uveden v přílohách tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Jakub Rychtecký 
T: 21. 2. 2019 

54 

Startovací bydlení pro mladé 2019 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Rozprava:  

- V. Ulrych k problematice bydlení vznesl podnět, aby byly podporovány nejen mladé bezdětné 
páry, ale i mladé rodiny s dětmi. 

- V. Štěpánek v této souvislosti apeloval na výstavbu nových bytů. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/684/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyčlenění 25 bytů pro účely Startovacího bydlení pro mladé na rok 2019 uvedených v tabulce, která 

je přílohou této zprávy. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zahájit přípravné práce vedoucí k přidělení startovacích bytů vybraným 

zájemcům. Harmonogram prací Startovacího bydlení 2019 je v důvodové zprávě této zprávy.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2019 

 

55 

Odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

 
Zpravodaj Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/685/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, Kpt. Jaroše 726, 

531 81 Pardubice, IČO 75090970, pro rok 2018. Odpisový plán je přílohou tohoto usnesení. 

 

Příloha tohoto usnesení obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
 
 

56 

Ocenění nejlepších sociálních pracovníků 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/686/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí finančních darů nejlepším sociálním pracovníkům za rok 2018 ve výši 5.000,- Kč/osoba 

(celkem 30.000,-Kč) dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

57 

Diskuse 

Vít Ulrych 

- informoval, že občané města mají zájem seznámit se s fungováním a obsluhou defibrilátorů. 
V této souvislosti vznesl podnět na uspořádání školení pro veřejnost za účasti zdravotníka na 
některém ze sportovišť. 
 

Radim Jelínek 

- podal dva nové návrhy usnesení: 
• schválení návrhové komise  a ověřovatelů zápisu ze ZmP dne 21.02.2019 (viz přijaté 

usnesení č. R/687/2019). 
• pověření J. Rejdy k vyjednávání za město Pardubice se pol. LOM Praha (viz přijatý 

návrh č. R/688/2019). 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/687/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu ze ZmP dne 21.02.2019 takto: 
Návrhová komise: 
Václav Snopek (KSČM) 
Jiří Rozinek (ČSSD) 
František Brendl (Pardubáci společně) 
Ověřovatelé: 
Radek Hejný (ANO 2011) 
Jakub Kutílek (Zelení za Piráty) 

 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/688/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

člena Rady města Pardubic Jiřího Rejdu, aby za statuární město Pardubice jednal se společností 

LOM Praha o kompenzacích provozu a činnosti společnosti ve prospěch města Pardubice. 
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Schůze byla ukončena ve 12:50 hodin 
 

 
 

 
 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 

primátor města Pardubic 
 

 

 

Ověřovatelé: 

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

    J a n  M a z u c h                                                       Vít  U l r y c h 

 

 
V Pardubicích dne 21.02.2019                                                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 130 stran zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 
 


