






















































Příloha č. 1 usnesení č. 1 

Výroční zpráva o činnosti komise za rok 2020 

V souladu s platným Obecným statutem a jednacím řádem komisí rady města čl. 3, odst. 10 předkládá 

Komise pro sport Radě města Pardubice výroční zprávu o činnosti komise v roce 2020.  

 

Název komise:   Komise pro sport Rady města Pardubic 

 

Působnost komise:  
 

Poradní a iniciativní orgán rady na úseku koncepce podpory sportu, správy městských sportovních areálů 

a použití prostředků Programu podpory sportu.    

 

Složení komise:  11 řádných členů, 7 členů s hlasem poradním 

 

Účast na jednáních: 
 

Jednání komise pro sport byla svolávána dle potřeby projednání nutných záležitostí v oblasti sportu. 

Celkem v roce 2020 proběhlo 8 jednání komise (5 jednání prezenčně a 3 jednání formou telekonference 

přes MS Teams). Účast členů komise je uvedena v tabulkách. Jednání se pravidelně účastnil pan 

náměstek Rychtecký. Ve 3 případech bylo využito hlasování formou per rollam formou emailu. 

Řádní členové komise 
Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 
HERUDEK Miroslav 7 87,5 předseda komise 

KLIMPL Petr 8 100 místopředseda komise 

DEML Jan 8 100  

DRAJER Matěj 4 50  

HORÁLEK Jan 6 75  

HRDINOVÁ Eva 7 87,5  

JUCHELKA Petr 3 60 členem od 15.06.2020 (5 jednání) 

KACETL Michael 1 33,3 členem do 28.05.2020 (3 jednání) 

KRATOCHVÍL Martin 3 37,5  

MOJŽÍŠ Jaroslav 5 62,5  

PILAŘ Luboš 7 87,5  

ŽIVNÝ René 7 87,5  
 

Člen komise s hlasem poradním 
Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 
FILIP Petr 6 75  

KUBRYCHT Martin 5 62,5  

MUSIL Petr 7 87,5  

PITTER Vladimír 4 50  

SALFICKÝ Dušan 1 12,5  

STARA Pavel 6 75  

VYSOUDIL Jiří 2 25  



Tajemník komise 
Příjmení a jméno Počet účastí Účast v % Poznámka 
KOPECKÝ Ondřej 8 100  

 

Hlavní body jednání komise: 
 

• Návrh na přidělení dotací z prostředků Programu podpory sportu pro rok 2020. 

• Spolupráce při zajištění akce „Vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka za rok 2019“. 

• Příprava tematických dotačních programů z PPS. 

• Zpracování Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2021. 

• Další operativní záležitosti týkajících se sportovního prostředí v Pardubicích. 

• Konzultační činnost k projektům předloženým a prezentovaným na jednáních komise. 

 

Žádosti o dotace projednané komisí pro sport: 
 

Dotační titul Počet 
žádostí 

Počet 
projektů 

Podpořené 
projekty 

tradiční a významné sportovní akce 41 69 54 

spolková sportovní činnost dětí a mládeže 74 88 86 

výkonnostní sport 60 67 60 

provoz sportovišť 73 81 75 

podpora významných sportovců 22 49 17 

provoz hřišť otevřených veřejnosti 19 19 17 

činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci 4 4 4 

Individuální dotace 11 11 8 

Celkem 304 388 321 
 

Sumarizace prostředků města do oblasti sportu z Programu podpory sportu v roce 2020: 
Skutečné čerpání k 31.12.2020 

Program podpory sportu – poskytnuté dotace 33.728.100 Kč 

Dotace na řádcích rozpočtu pod PPS – poskytnuté dotace 
BK, FK, fotbalová akademie, Pardubická sportovní organizace – olympiáda dětí a 
mládeže, Univerzitní sportovní klub 

13.310.000 Kč 

Dotace na řádcích rozpočtu – poskytnuté dotace 
vazba na akciové podíly města v městských společnostech 

25.450.000 Kč 

Běžné výdaje vyčleněné z PPS  
Pardubice na bruslích, vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka, Síň slávy 
pardubického sportu 

167.748 Kč 

Tematické dotační programy z PPS  
dotace za spolupořádání Sportovního parku Pardubice 

541.220 Kč 

Přesun z PPS pro městský obvod Pardubice I – workout v Parku Na Špici 342.000 Kč 

Celkem 73.539.068 Kč 



Vývoj prostředků Programu podpory sportu pro další subjekty (prostředky na dotace) – bez dotací na 
samostatných řádcích rozpočtu v průběhu roku 2020 

Stav PPS k 01.01.2020 35.439.700 Kč zůstatek  

Převod zůstatku PPS z roku 2019 + 2.920.000 Kč 38.359.700 Kč 

Přesun prostředků na pro městský obvod Pardubice I – 
workout v Parku Na Špici 

- 342.000 Kč 38.017.700 Kč 

Dotace na tradiční a významné sportovní akce - 1.063.000 Kč 36.954.700 Kč 

Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže  - 5.361.200 Kč 31.593.500 Kč 

Dotace na výkonnostní sport - 5.699.400 Kč 25.894.100 Kč 

Dotace na provoz sportovišť - 17.122.000 Kč 8.772.100 Kč 

Dotace na podporu významných sportovců - 312.500 Kč 8.459.600 Kč 

Dotace na provoz hřišť otevřených veřejnosti  - 1.704.000 Kč 6.755.600 Kč 

Dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými 
sportovci 

- 700.000 Kč  6.055.600 Kč 

Individuální dotace - 1.766.000 Kč 4.289.600 Kč 

Převod z PPS do krizové rezervy rozpočtu města - 3.000.000 Kč 1.289.600 Kč 

 
 
Nařízení k zamezení šíření onemocnění SARS CoV-2 – vazba na poskytnuté dotace a čerpání rozpočtu 
 

V důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 

onemocnění SARS CoV-2 byla v roce 2020 výrazně ovlivněna možnost provozovat sportovní činnost a 

pořádat sportovní akce. Z těchto důvodu se některé plánované akce neuskutečnily, takže nedošlo 

k čerpání dotací v plánované výši a příjemci dotací prostředky vrátili na účet města. Zároveň odbor 

školství, kultury a sportu nemohl uspořádat všechny 3 plánované vyjížďky Pardubice na bruslích a Dětský 

maraton 2020. Z těchto důvodů došlo k následujícím změnám v plánovaném čerpání dotací a běžných 

výdajů. 

 

Prostředky původně určené pro sport, které byly v průběhu roku převedeny do krizové rezervy rozpočtu 
města nebo budou využity v rozpočtu města v následujícím roce. 

Převod z PPS do krizové rezervy rozpočtu města – transfery (dotace) 3.000.000 Kč 

Přesun do krizové rezervy rozpočtu z Programu podpory sportu – běžné 
výdaje (neuskutečněné akce pořádané odborem školství, kultury a sportu 
nebo akce, při kterých došlo k úspoře) 

134.000 Kč 

Nevyčerpané prostředky Programu podpory sportu 2020 na dotace (úspora) 1.289.600 Kč 

Vratky dotací (neuskutečněné akce nebo projekty nerealizované v plném 
rozsahu) 

1.286.685 Kč 

Celkem 5.710.285 Kč 



Zhodnocení práce komise 
Komise v roce 2020 naplnila v plné míře svoji působnost, tj. činnost na úseku koncepce podpory sportu, 

správy městských sportovních areálů a použití prostředků jednotlivých programů podpor ve sportovní 

oblasti v roce 2020.  

 

Pozn.: Jména jsou uváděna bez titulů.  
Výroční zprávu schválila komise pro sport na jednání dne 25.01.2021. 
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Číslo smlouvy příkazce:    
Číslo smlouvy příkazníka:        
 

Příkazce:  
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 

IČO: 00274046 

DIČ: CZ00274046 

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 326-561/0100 

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Martin Charvát, primátor 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie Magistrátu 

města Pardubic   

 

(dále „Příkazce“) 

 

a 

  

Příkazník: 
Institut projektového řízení s.r.o. 
se sídlem: Břetislavova 1057/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 

kontaktní adresa (kancelář): Sladkovského 592, Pardubice 530 02 

IČO: 282 47 531 

DIČ: CZ282 47 531 

bankovní spojení: ČSOB a.s. Pardubice 

číslo účtu: 226 461 678/0300 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 43447 

zastoupený Ing. Michaelem Skalickým, Ph.D., jednatel  

  

(dále „Příkazník“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění: 

 

Článek 1. Předmět smlouvy 
 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka po dobu účinnosti této smlouvy obstarat pro Příkazce 

záležitosti spočívající ve vyvíjení činnosti externího projektového manažera v rozsahu, který zajistí 

koordinaci všech nezbytných kroků vedoucích ke zpracování „Vyhledávací studie rozvoje rekreační 
plavby na Labi v úseku Chvaletice – Kunětice (v Pardubicích) – analytická, návrhová a hodnotící 
část (dále jen „Studie“).  

 

„Studie“ musí obsahovat standardizované informace pro tento typ dokumentu, a to v takovém 

rozsahu, aby byla způsobilá k veškerým nezbytným projednáním dotčenými orgány Ministerstva 

dopravy ČR (dále „MD ČR“) a návazně pak orgány Státního fondu dopravní infrastruktury. Zadávací 

dokumentace pro výběr zhotovitele Studie musí být zpracována v souladu s požadavky (odsouhlasen) 

Ředitelství vodních cest ČR (dále „ŘVCR ČR“), Odboru plavby a Odboru strategie MD ČR.  

 

1.2. Příkazník je povinen oslovit ŘVC ČR, MD ČR - Odbor plavby a Odbor strategie MD ČR s žádostí o 

nominaci 2 zástupců MD ČR do hodnotící komise za výběr zhotovitele Studie.  
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1.3. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za jeho činnost dále sjednanou odměnu. Činnost 

projektového manažera pro zpracování Studie – rekreační plavba Labe bude vykonávána v souladu 

s přijatým vnitřním předpisem Příkazce - Směrnicí č. 10/2019 – Řízení projektů, kterou Příkazce 

definoval proces projektového řízení v rámci Magistrátu města Pardubic, která tvoří nedílnou Přílohu 

č. 2 této smlouvy (dále jen „Směrnice“). Činností technického poradce dle Směrnice se pro účely této 

smlouvy rozumí činnost garanta technických řešení v rámci svěřených projektů. 

 

1.4. Při své činnosti dle této smlouvy se Příkazník zavazuje jednat v souladu s jemu známými obchodními 

zvyklostmi a pokyny Příkazce, vždy pouze v jemu známém zájmu Příkazce a v zájmu prezentace 

dobrého jména Příkazce. 

 

1.5. Příkazník tímto prohlašuje, že má v rámci své podnikatelské činnosti patřičná oprávnění potřebná 

k plnění činnosti dle této smlouvy.  

 

1.6. Příkazník se zavazuje činnost podle této smlouvy provádět řádně, včas a s vynaložením obvyklé 

odborné péče, kvalifikovaně a hospodárně. Příkazník je při své činnosti povinen dbát pokynů 

Příkazce.  

 

 
Článek 2. Doba trvání smlouvy 

 

2.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, končí dnem převzetí Studie bez vad a nedodělků, 

nejpozději však uplynutím 14 kalendářních měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Účinnost smlouvy 

může být po vzájemné dohodě prodloužena písemným dodatkem k této smlouvě ve vazbě na 

prodloužení termínu schvalování Studie.  

2.2. Tento smluvní vztah lze ukončit před uplynutím doby sjednané v odst. 2.1. tohoto článku smlouvy 

písemnou dohodou smluvních stran nebo zákonem stanoveným způsobem, či jednostrannou 

písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu, přičemž se sjednává výpovědní 

doba v délce jednoho měsíce, která počíná běžet v okamžiku doručení výpovědi druhé straně.  

2.3. Příkazce má právo odstoupit od této Příkazní smlouvy v případě porušení jakékoliv povinnosti 

Příkazníkem vyplývající z této smlouvy. Příkazce má právo odstoupit od této smlouvy rovněž v 

případě, že kvalita ani rozsah služeb nebude odpovídat podmínkám této smlouvy a Příkazník i přes 

upozornění Příkazce nesjedná ve lhůtě bez zbytečného odkladu nápravu. Právní účinky odstoupení 

nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

2.4. Příkazník má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. Příkazník má právo 

odstoupit od této smlouvy rovněž v případě prodlení Příkazce s úhradou odměny delším než 14 dnů. 

Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

2.5. Příkazce má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 

pokračování realizace předmětu plnění. V takovém případě má Příkazník nárok na zaplacení poměrné 

části ceny předmětu plnění odpovídající rozsahu provedeného předmětu plnění. Právní účinky 

odstoupení nastávají prvním dnem následujícího měsíce od doručení odstoupení druhé smluvní 

straně. 

2.6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za 

trvání smlouvy vznikly. 

 
Článek 3. Povinnosti Příkazníka, obsah činnosti 

 

3.1.  Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje k výkonu funkce projektového manažera níže 

uvedených úkonů, k dodržování procesu řízení projektu, ke koordinaci členů projektového týmu, 

předávání všech relevantních informací členům projektového týmu a vedení dokumentace projektu 
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dle metodiky řízení projektů. Manažer projektu má pravomoc vyžadovat součinnost od zaměstnanců 

Příkazce. Manažera projektu jmenuje a odvolává tajemník Magistrátu města Pardubic. Manažer 

projektu navrhuje tajemníkovi ke jmenování a odvolání členy projektového týmu po vyjádření 

vedoucích odborů či oddělení Magistrátu města Pardubic. 

  

3.2. Příkazník není oprávněn za Příkazce činit jakákoliv právní jednání včetně uzavírání smluv, pokud mu 

k danému úkonu nebude výslovně uděleno písemné zmocnění. 

 

3.3. Smlouvy nebo jiná právní jednání učiněné Příkazníkem jménem Příkazce bez výslovného zmocnění 

k takovému jednání udělené Příkazcem, jdou k tíži Příkazníka, a pokud Příkazník jednáním bez 

oprávnění způsobí Příkazci nebo třetí osobě škodu, je povinen k její náhradě. 

 

3.4.  Pokyny Příkazce budou udělovány Příkazníkovi podle jejich povahy písemně (e-mailem) nebo ústně 

(osobně nebo telefonicky) na kontakty uvedené v úvodních ustanoveních této smlouvy, oprávněnými 

zástupci Příkazce. V případě nutnosti doručit druhé smluvní straně písemnost v listinné podobě 

budou využívány korespondenční adresy uvedené v této smlouvě nebo adresy smluvními stranami 

prokazatelně předem specifikované. 

 

3.5. Práva a povinnosti projektového manažera jsou specifikovány Směrnicí Příkazce. V případě, že by 

došlo k úpravě Směrnice, jsou strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě a Přílohu č. 2 této 

smlouvy nahradit novou verzí Směrnice. 

 

3.6.  Příkazník je povinen při provádění činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu 

se zájmy Příkazce. 

 

3.7.  Příkazník se zavazuje informovat Příkazce bez zbytečného odkladu o skutečnostech souvisejících se 

zajištěním činnosti dle této smlouvy a sdělit Příkazci též informace o jeho nárocích a lhůtách, v nichž 

je třeba je uplatňovat, i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných předpisů.  

 

3.8.  Příkazník není pokyny Příkazce vázán, jsou-li tyto v rozporu s právními předpisy. V případě 

nevhodnosti pokynů Příkazce je Příkazník povinen na jejich nevhodnost Příkazce písemně upozornit. 

Takový pokyn splní, jen pokud na něm Příkazce bude přes písemné upozornění nadále trvat. 

 

3.9. Příkazník je oprávněn zařizovat záležitosti Příkazce podle této smlouvy prostřednictvím dalších osob. 

Příkazník je pak odpovědný za porušení závazku těmito osobami, s nimiž uzavřel smlouvu na 

zařizování záležitostí, které jsou předmětem této smlouvy. 

 

3.10.  Příkazce je povinen předat včas Příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou 

nezbytně nutné k řádnému splnění povinností Příkazníka dle této smlouvy. 

 

3.11.  Příkazce je povinen na vyzvání Příkazníka doplnit či dodat veškeré potřebné informace a podklady, 

jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění povinností Příkazníka z této smlouvy, pokud z jejich 

povahy nevyplývá, že je má zajistit Příkazník v rámci plnění sám. 

 

3.12.  Příkazník je povinen podrobit se kontrole plnění předmětu této Příkazní smlouvy ze strany Příkazce. 

V rámci této kontroly je Příkazník povinen umožnit přístup ke všem dokladům souvisejícím s plněním 

Příkazní smlouvy.  

 

3.13.  Příkazník nese plnou odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s plněním povinností podle této 

Příkazní smlouvy a je povinen uhradit Příkazci vzniklou škodu. 
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Článek 4. Vybavení poskytnuté pro plnění dle této smlouvy, součinnost Příkazce 
 

4.1. Příkazce se zavazuje na vlastní náklady zejména vybavit Příkazníka všemi podklady k jeho činnosti 

dle této smlouvy a pokyny, jejichž dodržení Příkazce požaduje.  

 

4.2. Příkazce se zavazuje Příkazníkovi poskytovat veškerou potřebnou součinnost při jeho činnosti dle této 

smlouvy, zejména jej informovat všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit kvalitu činnosti 

Příkazníka.  

 

4.3. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k předmětu 

jeho činnosti dle této smlouvy, projednávanému obchodnímu případu, umožnit Příkazníkovi na 

vlastní náklad jednání s odbornými zástupci Příkazce (daňovými, právními poradci, auditory atp.) a 

obstarat Příkazníkovi informace nezbytné k plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. 

 

 
 
 
 

Článek 5. Odměna 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní odměně ve výši 750,- Kč/hod., přičemž maximální výše 

základní měsíční odměny, kterou se zavazuje Příkazce uhradit Příkazníkovi dle níže uvedených 

pravidel po dobu účinnosti této smlouvy, činí 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíckorunčeských). , V této 

částce jsou již zahrnuty  veškeré nezbytné cestovní náhrady. Nárok na odměnu vzniká Příkazníkovi 

v případě plnění činností v souladu s touto smlouvou. Příkazník není plátce DPH.  

 

5.2. Odměna za činnosti je splatná na základě faktur vystavených a prokazatelně doručených 

Příkazníkem. Příkazník předkládá jedenkrát za čtvrtletí písemnou informaci/zprávu o postupu 

jednotlivých dílčích kroků v rámci Studie – rekreační plavba Labe, a dále příkazník dokládá měsíčně 
přehled hodin dokládající aktivitu projektového manažera v projektu. Příkazník je povinen vystavit 

a doručit fakturu Příkazci vždy do sedmi dnů po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla 

Příkazníkem činnost dle této smlouvy vykonána.  

 

5.3. Smluvní strany dále sjednávají zvláštní odměnu za úspěch v projektu, za který je považována úspěšná 

obhajoba projektu v rámci schvalovacího procesu ze strany MD ČR a v rámci v rámci schvalovacího 

procesu ze strany SFDI. Nárok na vyplacení mimořádné odměny musí být doložen prokazatelným 
schválením finančního pokrytí projekčních prací dle Studie ze strany MD ČR, resp. SFDI.    
 
Výše mimořádné odměny činí 150.000,- Kč a bude vyplacena na základě faktury se splatností 30 
kalendářních dnů.    

 

5.4 Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení Příkazci na emailovou adresu 

faktury@mmp.cz, případně v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž 

každá faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti řádného účetního dokladu dle zákona 

o účetnictví.  V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat 

nesprávné údaje, je Příkazce oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zpět Příkazníkovi k doplnění, aniž 

se dostane do prodlení s úhradou odměny. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena 

novou lhůtou splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od prokazatelného doručení náležitě 

doplněného či opraveného dokladu Příkazci.  

 

5.5 Faktury budou hrazeny Příkazcem vždy bezhotovostním převodem na účet Příkazníka. Včasným 

provedením platby se rozumí připsání fakturované částky na bankovní účet Příkazníka ve lhůtě 

splatnosti. 

 

5.6 Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré peněžní údaje budou uváděny v této 

měně. 
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5.7 Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka na činnost dle této smlouvy, 

s výjimkou mimořádných nákladů cestovného, poštovného či telefonických poplatků mimo území ČR, 

nákladů na ubytování Příkazníka nezbytného k zajištění činnosti dle této smlouvy, správních a jiných 

poplatků hrazených v zájmu Příkazce. 

 

5.8 Veškeré mimořádné náklady (jejich předpoklad a předpoklad výše finančního plnění) je Příkazník 

povinen před jejich vynaložením oznámit Příkazci. Pokud Příkazce s náhradou nákladů nesouhlasí, 

pak není Příkazník oprávněn tyto mimořádné náklady v zájmu Příkazce vynaložit, tedy není ani 

povinen činit úkony, jež mimořádné náklady vyžadují. Mimořádné náklady budou hrazeny Příkazcem 

na základě Příkazníkem předloženého vyúčtování, včetně dokladů prokazujících vynaložení nákladů. 

Pokud nebudou jakékoliv náklady Příkazníka, jež nejsou zahrnuty ve sjednané odměně, Příkazci 

prokázány, není Příkazce povinen k jejich náhradě. 

 
 

 
Článek 6. Sankce 

 
6.1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 

 

6.2.  Pro případ neplnění povinností specifikovaných v článku 1. této smlouvy Příkazníkem uplatní Příkazce 

vůči Příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a 

to i opakovaně. Příkazce má povinnost nejprve Příkazníka písemně upozornit, že neplní povinnosti 

specifikované v článku 1. a dát mu přiměřený čas na nápravu. Pokud nedojde v tomto termínu 

k nápravě ze strany Příkazníka, vyzve jej Příkazce vyzvat k úhradě smluvní pokuty. 

 

6.3.  Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Příkazníka a Příkazník s tímto 

bez výhrad souhlasí. 

 

6.4.  Příkazce se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit Příkazníkovi úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

6.5.  Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany 

na náhradu způsobené škody, a to v plné výši. 

 

 

 

  
Článek 7. Závěrečná ustanovení 

 
7.1.  Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména občanským zákoníkem. Jakékoliv spory plynoucí z této smlouvy, které se smluvním stranám 

nepodaří vyřešit smírem, budou řešeny obecným soudem podle předmětu sporu. 

 

7.2.  Vedlejší ujednání a změny smlouvy vyžadují ke své právní platnosti a závaznosti písemnou formu. 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

 

7.3.  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.  

 

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

smluvní strana. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 
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7.5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.  

 

7.6.    Smluvní strany se dohodly, že Příkazce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 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, v platném znění. O uveřejnění smlouvy Příkazce bezodkladně informuje druhou 

smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 

kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 

7.7.  Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  

 

7.8.  Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 

504 občanského zákoníku.  

 

7.10.  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám význam jednotlivých ujednání této smlouvy, že tato 

smlouva je výrazem jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Smluvní strany prohlašují, že si tuto 

smlouvu před podpisem pozorně přečetly, porozuměly smlouvě i všem jejím jednotlivým 

ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Směrnice č. 10/2019 – Řízení projektů 

 

 

 

V Pardubicích, dne …………………………. 

 

 

 

 

 

     

 

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

Ing. Martin Charvát, primátor               Michael Skalický 
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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
Číslo smlouvy příkazce:    
Číslo smlouvy příkazníka:        
 
Příkazce:  
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice 
číslo účtu: 326-561/0100 
zastoupené: Ing. Martin Charvát, primátor 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie Magistrátu 
města Pardubic   
 
(dále „Příkazce“) 
 
a 
  
Příkazník: 
Jan Rayman, Upcycling Technologies s.r.o. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice 
IČO: 02256509 
DIČ: CZ02256509 
bankovní spojení: Fio banka a.s.  
číslo účtu: 2400704591/2010 
 
(dále „Příkazník“) 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění: 
 

Článek 1. Předmět smlouvy 
 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Příkazníka po dobu účinnosti této smlouvy obstarat pro Příkazce 
záležitosti spočívající ve vyvíjení činnosti externího projektového manažera projektu „Technologické 
centrum pro nakládání s odpady - Waste Technology Hub“.  
 

1.2. Projektový manažer se zavazuje zajišťovat koordinaci všech nezbytných kroků vedoucích 
ke zpracování dokumentu, kterým bude stanoven postup pro vytvoření centra komplexního využití 
odpadu, podmínky pro vytvoření prostředí pro spolupráci firem zabývajících se využitím různých 
odpadů jako vstupní suroviny, obchodní společnosti Služby města Pardubic a.s. a statutárního města 
Pardubice, ekonomický model pro snížení nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu a návrh 
procesu řešícího problematiku odpadového hospodářství. 

 
1.3. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za jeho činnost odměnu ve výši, způsobem a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou.  
 

1.4. Činnost projektového manažera projektu „Technologické centrum pro nakládání s odpady - Waste 
Technology Hub“ bude vykonávána v souladu s přijatým vnitřním předpisem Příkazce - Směrnicí č. 
10/2019 – Řízení projektů, kterou Příkazce definoval proces projektového řízení v rámci Magistrátu 
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města Pardubice a která tvoří nedílnou Přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Směrnice“). Činností 
technického poradce dle této Směrnice se pro účely této smlouvy rozumí činnost garanta 
technických řešení v rámci svěřených projektů. 

 
1.5. Při své činnosti dle této smlouvy se Příkazník zavazuje jednat v souladu s jemu známými obchodními 

zvyklostmi a pokyny Příkazce, vždy pouze v jemu známém zájmu Příkazce a v zájmu prezentace 
dobrého jména Příkazce. 

 
1.6. Příkazník tímto prohlašuje, že má v rámci své podnikatelské činnosti patřičná oprávnění potřebná 

k plnění činnosti dle této smlouvy.  
 
1.7. Příkazník se zavazuje činnost podle této smlouvy provádět řádně, včas a s vynaložením obvyklé 

odborné péče, kvalifikovaně a hospodárně. Příkazník je při své činnosti povinen dbát pokynů 
Příkazce.  
 

 
Článek 2. Doba trvání smlouvy 

 
2.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, končí dnem schválení dokumentu, kterým bude stanoven 

postup pro vytvoření centra komplexního využití odpadu, podmínky pro vytvoření prostředí pro 
spolupráci firem zabývajících se využitím různých odpadů jako vstupní suroviny, obchodní 
společnosti Služby města Pardubic a.s. a statutárního města Pardubice, ekonomický model pro 
snížení nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu a návrh procesu řešícího problematiku 
odpadového hospodářství Zastupitelstvem města Pardubic, nejpozději však uplynutím 15 
kalendářních měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Účinnost smlouvy může být po vzájemné 
dohodě prodloužena písemným dodatkem k této smlouvě ve vazbě na prodloužení termínu 
schvalování Studie.  

2.2. Tento smluvní vztah lze ukončit před uplynutím doby sjednané v odst. 2.1. tohoto článku smlouvy 
písemnou dohodou smluvních stran nebo zákonem stanoveným způsobem, či jednostrannou 
písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu, přičemž se sjednává výpovědní 
doba v délce jednoho měsíce, která počíná běžet v okamžiku doručení výpovědi druhé straně.  

2.3. Příkazce má právo odstoupit od této smlouvy v případě porušení jakékoliv povinnosti Příkazníkem 
vyplývající z této smlouvy. Příkazce má právo odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, že kvalita 
ani rozsah služeb nebude odpovídat podmínkám této smlouvy a Příkazník i přes upozornění Příkazce 
nesjedná ve lhůtě bez zbytečného odkladu nápravu. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

2.4. Příkazník má právo odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. Příkazník má právo 
odstoupit od této smlouvy rovněž v případě prodlení Příkazce s úhradou odměny delším než 14 dnů. 
Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. 

2.5. Příkazce má právo odstoupit od smlouvy také v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace předmětu plnění. V takovém případě má Příkazník nárok na zaplacení poměrné 
části ceny předmětu plnění odpovídající rozsahu provedeného předmětu plnění. Právní účinky 
odstoupení nastávají prvním dnem následujícího měsíce od doručení odstoupení druhé smluvní 
straně. 

2.6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly. 
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Článek 3. Povinnosti Příkazníka, obsah činnosti 
 

3.1.  Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje k výkonu funkce projektového manažera níže 
uvedených úkonů, k dodržování procesu řízení projektu, ke koordinaci členů projektového týmu, 
předávání všech relevantních informací členům projektového týmu a vedení dokumentace projektu 
dle metodiky řízení projektů. Manažer projektu má pravomoc vyžadovat součinnost od zaměstnanců 
Příkazce. Manažera projektu jmenuje a odvolává tajemník Magistrátu města Pardubic. Manažer 
projektu navrhuje tajemníkovi ke jmenování a odvolání členy projektového týmu po vyjádření 
vedoucích odborů či oddělení Magistrátu města Pardubic. 

  
3.2. Příkazník není oprávněn za Příkazce činit jakákoliv právní jednání včetně uzavírání smluv, pokud mu 

k danému úkonu nebude výslovně uděleno písemné zmocnění. 
 
3.3. Smlouvy nebo jiná právní jednání učiněné Příkazníkem jménem Příkazce bez výslovného zmocnění k 

takovému jednání udělené Příkazcem jdou k tíži Příkazníka, a pokud Příkazník jednáním bez 
oprávnění způsobí Příkazci nebo třetí osobě škodu, je povinen k její náhradě. 

 
3.4.  Pokyny Příkazce budou udělovány Příkazníkovi podle jejich povahy písemně (e-mailem) nebo ústně 

(osobně nebo telefonicky) na kontakty uvedené v úvodních ustanoveních této smlouvy, oprávněnými 
zástupci Příkazce. V případě nutnosti doručit druhé smluvní straně písemnost v listinné podobě 
budou využívány korespondenční adresy uvedené v této smlouvě nebo adresy smluvními stranami 
prokazatelně předem specifikované. 

 
3.5. Práva a povinnosti projektového manažera jsou specifikovány Směrnicí Příkazce. V případě, že by 

došlo k úpravě Směrnice, jsou strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě a Přílohu č. 2 této 
smlouvy nahradit novou verzí Směrnice. 

 
3.6.  Příkazník je povinen při provádění činností dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu 

se zájmy Příkazce. 
 
3.7.  Příkazník se zavazuje informovat Příkazce bez zbytečného odkladu o skutečnostech souvisejících se 

zajištěním činnosti dle této smlouvy a sdělit Příkazci též informace o jeho nárocích a lhůtách, v nichž 
je třeba je uplatňovat, i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných předpisů.  

 
3.8.  Příkazník není pokyny Příkazce vázán, jsou-li tyto v rozporu s právními předpisy. V případě 

nevhodnosti pokynů Příkazce je Příkazník povinen na jejich nevhodnost Příkazce písemně upozornit. 
Takový pokyn splní, jen pokud na něm Příkazce bude přes písemné upozornění nadále trvat. 

 
3.9. Příkazník je oprávněn zařizovat záležitosti Příkazce podle této smlouvy prostřednictvím dalších osob. 

Příkazník je pak odpovědný za porušení závazku těmito osobami, s nimiž uzavřel smlouvu na 
zařizování záležitostí, které jsou předmětem této smlouvy. 

 
3.10.  Příkazce je povinen předat včas Příkazníkovi úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou 

nezbytně nutné k řádnému splnění povinností Příkazníka dle této smlouvy. 
 
3.11.  Příkazce je povinen na vyzvání Příkazníka doplnit či dodat veškeré potřebné informace a podklady, 

jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění povinností Příkazníka z této smlouvy, pokud z jejich 
povahy nevyplývá, že je má zajistit Příkazník v rámci plnění sám. 

 
3.12.  Příkazník je povinen podrobit se kontrole plnění předmětu této Příkazní smlouvy ze strany Příkazce. 

V rámci této kontroly je Příkazník povinen umožnit přístup ke všem dokladům souvisejícím s plněním 
Příkazní smlouvy.  

 
3.13.  Příkazník nese plnou odpovědnost za škody způsobené v souvislosti s plněním povinností podle této 

Příkazní smlouvy a je povinen uhradit Příkazci vzniklou škodu. 
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Článek 4. Vybavení poskytnuté pro plnění dle této smlouvy, součinnost Příkazce 

 
4.1. Příkazce se zavazuje na vlastní náklady zejména vybavit Příkazníka všemi podklady k jeho činnosti 

dle této smlouvy a pokyny, jejichž dodržení Příkazce požaduje.  
 
4.2. Příkazce se zavazuje Příkazníkovi poskytovat veškerou potřebnou součinnost při jeho činnosti dle této 

smlouvy, zejména jej informovat všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit kvalitu činnosti 
Příkazníka.  

 
4.3. Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi nezbytnou dokumentaci, která se vztahuje k předmětu 

jeho činnosti dle této smlouvy, projednávanému obchodnímu případu, umožnit Příkazníkovi na 
vlastní náklad jednání s odbornými zástupci Příkazce (daňovými, právními poradci, auditory atp.) a 
obstarat Příkazníkovi informace nezbytné k plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. 

 
 
 

Článek 5. Odměna 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní odměně ve výši 600,- Kč/hod., přičemž maximální výše 
základní měsíční odměny, kterou se zavazuje Příkazce uhradit Příkazníkovi dle níže uvedených 
pravidel po dobu účinnosti této smlouvy, činí 12.000,- Kč (slovy: patnácttisíckorunčeských V této 
částce jsou již zahrnuty veškeré nezbytné cestovní náhrady. Nárok na odměnu vzniká Příkazníkovi 
v případě plnění činností v souladu s touto smlouvou. Příkazník je plátce DPH.  

 
Odměna za činnosti je splatná na základě faktur vystavených a prokazatelně doručených 
Příkazníkem. Přílohou faktury musí být písemná informace/zpráva Příkazníka o postupu jednotlivých 
dílčích kroků v rámci projektu „Technologické centrum pro nakládání s odpady - Waste Technology 
Hub“, a dále měsíční přehled hodin dokládající aktivitu projektového manažera v projektu. 
Příkazník je povinen vystavit a doručit fakturu Příkazci vždy do sedmi dnů po uplynutí kalendářního 
měsíce, v němž byla Příkazníkem činnost dle této smlouvy vykonána.  
 

5.2. Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího prokazatelného doručení Příkazci na emailovou adresu 
faktury@mmp.cz, případně v listinné podobě na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž 
každá faktura musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti řádného účetního dokladu dle zákona 
o účetnictví.  V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo bude obsahovat 
nesprávné údaje, je Příkazce oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zpět Příkazníkovi k doplnění, aniž 
se dostane do prodlení s úhradou odměny. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena 
novou lhůtou splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od prokazatelného doručení náležitě 
doplněného či opraveného dokladu Příkazci.  
 

5.3. Faktury budou hrazeny Příkazcem vždy bezhotovostním převodem na účet Příkazníka. Včasným 
provedením platby se rozumí připsání fakturované částky na bankovní účet Příkazníka ve lhůtě 
splatnosti. 
 

5.4. Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré peněžní údaje budou uváděny v této 
měně. 
 

5.5. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka na činnost dle této smlouvy, 
s výjimkou mimořádných nákladů cestovného, poštovného či telefonických poplatků mimo území ČR, 
nákladů na ubytování Příkazníka nezbytného k zajištění činnosti dle této smlouvy, správních a jiných 
poplatků hrazených v zájmu Příkazce. 
 

5.6. Veškeré mimořádné náklady (jejich předpoklad a předpoklad výše finančního plnění) je Příkazník 
povinen před jejich vynaložením oznámit Příkazci. Pokud Příkazce s náhradou nákladů nesouhlasí, 
pak není Příkazník oprávněn tyto mimořádné náklady v zájmu Příkazce vynaložit, tedy není ani 
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povinen činit úkony, jež mimořádné náklady vyžadují. Mimořádné náklady budou hrazeny Příkazcem 
na základě Příkazníkem předloženého vyúčtování, včetně dokladů prokazujících vynaložení nákladů. 
Pokud nebudou jakékoliv náklady Příkazníka, jež nejsou zahrnuty ve sjednané odměně, Příkazci 
prokázány, není Příkazce povinen k jejich náhradě. 

 
 

 
Článek 6. Sankce 

 
6.1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou. 
 
6.2.  Pro případ neplnění povinností specifikovaných v článku 1. této smlouvy Příkazníkem uplatní Příkazce 

vůči Příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a 
to i opakovaně. Příkazce má povinnost nejprve Příkazníka písemně upozornit, že neplní povinnosti 
specifikované v článku 1. a dát mu přiměřený čas na nápravu. Pokud nedojde v tomto termínu 
k nápravě ze strany Příkazníka, vyzve jej Příkazce vyzvat k úhradě smluvní pokuty. 

 
6.3.  Příkazce je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Příkazníka a Příkazník s tímto 

bez výhrad souhlasí. 
 
6.4.  Příkazce se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit Příkazníkovi úrok 

z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
 
6.5.  Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany 

na náhradu způsobené škody, a to v plné výši. 
 
 

 
Článek 7. Závěrečná ustanovení 

 
7.1.  Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

zejména občanským zákoníkem. Jakékoliv spory plynoucí z této smlouvy, které se smluvním stranám 
nepodaří vyřešit smírem, budou řešeny obecným soudem podle předmětu sporu. 

 
7.2.  Vedlejší ujednání a změny smlouvy vyžadují ke své právní platnosti a závaznosti písemnou formu. 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 
7.3.  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.  

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

smluvní strana. Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 
 
7.5.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.  
 
7.6. Smluvní strany se dohodly, že Příkazce bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 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, v platném znění. O uveřejnění smlouvy Příkazce bezodkladně informuje druhou 
smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
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7.7.  Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
 
7.8.  Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 

504 občanského zákoníku.Smluvní strany prohlašují, že je jim znám význam jednotlivých ujednání 
této smlouvy, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Smluvní 
strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pozorně přečetly, porozuměly smlouvě i všem 
jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, 
který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy. 

 
 

 
 
Příloha č. 1 – Směrnice č. 10/2019 – Řízení projektů 
 
 
 
V Pardubicích, dne …………………………. 
 
 
 
 
 
     
 
…………………………………………….                   …………………………………………… 
Ing. Martin Charvát, primátor      Jan Rayman 
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187/RS374/2020/1 

 
 

 Dodatek č. 1  

k Rámcové smlouvě o financování projektu 

název: Kamerový systém - Pardubice 

evidenční číslo: 5537710001 

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury 

Článek 1 
Smluvní strany 

Státní fond dopravní infrastruktury 
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, 
IČO: 70856508 
zastoupený ředitelem 
Ing. Zbyňkem Hořelicou 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
zastoupený primátorem 
Ing. Martinem Charvátem 
(dále jen „příjemce“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 4 část B. odst. B.4.  a  čl. 12 odst. 
12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Kamerový systém - Pardubice“ v rámci 
Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 16. 
prosince 2020 (dále jen „Rámcová smlouva“) a v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 
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2021 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1437 ze 
dne 18. prosince 2020. 

 

t e n t o  D o d a t e k :  

 

Článek 2 

Účel Dodatku č. 1 

Účelem tohoto Dodatku je zesmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na schválený 
rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2021 a změnové řízení č.: 5 
schválené dne 28. 1. 2021 
 
 

Článek 3 

Změny a doplnění Rámcové smlouvy 

 

1. V článku 4 „Účel a výše poskytnutí finančních prostředků“ v části B. Specifikace výše 
poskytovaných prostředků 

- odstavec B.2. nově zní: 
„B.2.V roce 2020 poskytl poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro rok 2020 příjemci k 
financování Projektu specifikovaného v odst. A.1. finanční prostředky 
k financování způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem 
z fondů Evropské unie, částku ve výši: 0 Kč (slovy: nula korun českých) 

V roce 2021 poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro rok 2021 a na základě 
schváleného změnového řízení č. 5 ze dne 28. 1. 2021 příjemci k financování Projektu 
specifikovaného v odst. A.1. finanční prostředky k financování způsobilých výdajů Projektu, 
které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, maximální do výše: 

8 507 418,80 Kč (slovy: osmmilionůpětsetsedmtisícčtyřistaosmnáctkorunčeských-
osmdesáthaléřů)“ 

Článek 4 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
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2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 1 stává nedílnou součástí Rámcové 
smlouvy.  
 

3. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti 
beze změny. 
 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Rámcové smlouvy a všech jejích dodatků 
není předmětem utajení a že souhlasí s jejich zveřejněním na www.sfdi.cz. Poskytovatel v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru smluv), 
zveřejní tento Dodatek č. 1 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru 
smluv. 
 

 
5. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky. Po podepsání Dodatku č. 1 oběma smluvními 

stranami obdrží podepsaný Dodatek č. 1 také Řídící orgán. 
 
 

 
 

V Praze dne V Pardubicích dne 

…………………………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica 
ředitel 
Státní fond dopravní infrastruktury 

…………………………………… 
Ing. Martin Charvát 
primátor 
Statutární město Pardubice 
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Příloha návrhu usn. č. 1 

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

 
 

 
 

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A 
 

Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic za rok 2020 
 
 
 
 
 
Předseda komise:    František Němec 
Místopředsedkyně komise: Světlana Divecká 
Tajemnice komise:    Dana Šťásková 
Členové komise:   

Petr Grulich 
Roman Harmat 
Jiří Knoll 
David Kollert 
Alice Paurová 
Filip Petr 
Alena Stehnová 
Alena Suková 
Ivana Böhmová 

 
Člen s hlasem poradním:   

Jitka Hladká, zástupce Rady seniorů  
Jaroslav Pakosta, zástupce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje 

                                                            
Poznámka: Jména jsou uváděna bez titulů. 
 
 
 
 
 
V roce 2020 se uskutečnilo 7 jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (dále jen komise). Komise dne 
7.10.2020 a 11.11.2020 se uskutečnily z důvodu vyhlášeného 4. a 5. stupně PES on-line prostřednictvím 
Microsoft Teams. Účast členů při jednáních je uvedena v příloze č.1 této výroční zprávy. 
 
Komise projednávala žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích 
aktivit (dále také PPVVA). Dotace byly použity na financování celoroční činnosti organizací podporující 
výchovu a vzdělávání dětí a mládeže (21 žádostí), jednorázové akce (15 žádostí), k podpoře spolkové 
činnosti dospělých (14 žádostí), dále na pořádání letních táborů (55 žádostí) a na příměstské tábory 
v rámci Sportovního parku Pardubice (6 žádostí).  Z důvodu nepříznivé situace související 
s epidemiologickým vývojem v ČR nebylo 11 projektu realizováno.  
 
Žádosti, které splnily věcné, formální a obsahová kritéria, byly bodově hodnoceny a návrh dotací byl 
předložen Radě a Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení. Žádosti o poskytnutí dotací byly 
projednávány dle schváleného časového harmonogramu a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací 
z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit.  
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Čerpání prostředků z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit v roce 2020: 
 

Sta v k 1. 1. 2020 2 292 400 Kč

828 000 Kč 1 464 400 Kč

599 000 Kč 865 400 Kč

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

72 000 Kč 1 115 400 Kč

Individuální dotace Památník Lidice 30 000 Kč 1 085 400 Kč
Dotační kolo na podporu letní táborové činnosti (květen 2020) 890 005 Kč 195 395 Kč

Pronájem V!chodočeského divadla Pardubice pro účely oceňování pedagogů (zaplaceno na rok 

2021)

Dotace na celoroční činnost dětí a mláde"e, jednorázové akce a spolkovou činnost dospěl!ch 

doporučené RmP ke schválení 

Dotace na celoroční činnost dětí a mláde"e,jednorázové akce a spolkovou činnost dospěl!ch 

doporučené ZmP ke schválení 

 
 
Komise připravila v dubnu 2020 u příležitosti Dne učitelů ocenění pedagogických pracovníků základních 
škol, mateřských škol, domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol. Veřejné předávání ocenění ve 
Východočeském divadle Pardubice bylo z důvodu nepříznivého vývoje koronavirové situace zrušeno a 
předávání ocenění 7 pedagogickým pracovníkům a 2 ředitelům se uskutečnilo v prosinci 2020 
v prostorách historického sálu radnice. Jako každý rok byla předána cena náměstka Mgr. Jakuba 
Rychteckého. 
 
V říjnu 2020 byla členy komise schválena nová kritéria pro hodnocení žáků základních škol, nižšího 
gymnázia a ZUŠ. V kategorii základních škol a nižšího gymnázia bylo nominováno 201 žáků z toho předem 
stanoveným podmínkám vyhovovaly nominace 102 žáků. U středních škol bylo nominováno 111 
studentů, z toho předem stanoveným podmínkám vyhovovaly nominace 69 studentů. 
 
Komise v průběhu roku také projednávala, vyjadřovala se k předloženým návrhům a doporučovala ke 
schválení orgánům města např.: 
 

• strategický dokument: Strategie školství Pardubic 2030, 
• konkursní řízení na ředitele MŠ (8 konkurzů), ZŠ (4 konkurzy), DDM (1 konkurz), ZUŠ (1 konkurz). 

 
Podle obsahu projednávaných bodů se jednání komise zúčastňovali náměstek primátora Mgr. Jakub 
Rychtecký, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Ivana Liedermanová, pracovnice OŠKS oddělení 
ekonomického Ing. Petra Šnejdrová. 
 
Předseda komise zastupoval komisi na jednáních s představiteli vedení města a účastnil se spolu 
s náměstkem Mgr. Jakubem Rychteckým předávání ocenění pedagogickým pracovníkům. 
 
Členové komise měli před jednáními k dispozici písemné materiály týkající se projednávaných bodů. 
Jednání probíhala za aktivní účasti členů.  
 
Výroční zpráva byla předložena a schválena komisí pro výchovu a vzdělání dne 20.1.2021.  
 
 
V Pardubicích dne 20.1.2021  
 
 
 
 
                           Mgr. František Němec 
                                    předseda komise pro výchovu a vzdělávání 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 77. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 08.02.2021 od 10:00 hodin  

prostřednictvím videokonference 

 
Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Vítězslav 
Štěpánek, Vladimír Martinec, Ludmila Ministrová, Vít Ulrych 
 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Michal Zitko, tajemník 
Věra Netolická, interní audit 
 
Omluven:  Jan Mazuch 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- nová zpráva „Nebytové prostory – odložení splatnosti nájemného a záloh na služby“ zařazena 
místo staženého bodu č. 9 

- zprávu č. 21 „Jmenování vedoucího Odboru majetku a investic MmP“ projednat před zprávou 
č. 1 z důvodu přítomnosti vítězného uchazeče p. Škody   

 

Program 77. řádné schůze RmP dne 08.02.2021 byl schválen takto: (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

1. Výroční zpráva komise pro sport za rok 2020 

P: Herudek Miroslav, předseda komise pro sport 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
2. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

P: Brendl František, zastupitel města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 



  2 

 
3. 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 
4. Výroční zpráva komise pro pozemky a reklamu za rok 2020 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
5. 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 

6. Příkazní smlouvy - externí projektoví manažeři ORS 

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

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

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
8. Záměr odkupu akcií Pardubická plavební a. s. 

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

9. Nebytové prostory – odložení splatnosti nájemného a záloh na služby 

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

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
10. Koncepční návrh obnovy Zelené brány v Zelenobranské ul. č.p. 76 v Pardubicích 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

11. Revokace usnesení - pozemky 

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

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
12. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

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

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
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13. 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 

Czagan Jan, odbor informačních technologií 
14. Projektový záměr a identifikační listina projektu - Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících 
komunikací 

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

Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 
15. Dohody o společném postupu ve věci výstavby - Terminál B 

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

16. Rekonstrukce mostu M 117-nadjezd Kyjevská-Projektový záměr a Identifikační listina projektu 

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

17. Nábřeží Labe za arénou, okolí Tyršových sadů-Projektový záměr 

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

18. Palackého třída (výstavní skříň města)-Projektový záměr 

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

19. Žádosti o dotace 

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

Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 
20. Výroční zpráva komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2020 

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

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 
21. Jmenování vedoucího Odboru majetku a investic MmP 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Zitko Michal, tajemník magistrátu 

22. Program XXVII. zasedání ZmP dne 04.03.2021 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

23. Diskuse 
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II. 
Schválení usnesení z 76. řádné schůze RmP dne 25.01.2021 a jmenování 

ověřovatelů 77. řádné schůze RmP dne 08.02.2021 

Zápis a usnesení ze 76. řádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu ze 77. řádné schůze RmP byli jmenováni  Jakub Rychtecký 
             Tomáš Pelikán 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Výroční zpráva komise pro sport za rok 2020 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5120/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti komise pro sport v roce 2019, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

2 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení RmP 

 
Zpravodaj: František Brendl, člen Kontrolního výboru ZmP 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5121/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 2 - 13, 15 - 62, 64 - 
112 a 114 - 147. 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1, 14, 63 a 113. 
 

3 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
- podrobněji okomentoval návrhy č. 1, 3 a 15 

 
Rozprava: 

- v rozpravě řešen návrh č. 15 týkající se žádosti společnosti Sport Motion s.r.o o umístění 
třetího kontejneru s tím, že bylo zdůvodněno nedoporučující stanovisko komise. Z důvodu 
odlišného stanoviska RMO pan Martinec požádal o samostatné hlasování k tomuto návrhu. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5122/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako 
p.p.č. 121/15 o výměře 3.720 m2 a  spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku 
pozemků označených jako st.p.č. 895 o výměře 453 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 
stavba, st.p.č. 896 o výměře 502 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 897 o 
výměře 160 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v  k.ú. Popkovice, společnosti 
HELP, silnice-železnice s.r.o., IČO 27497976, se sídlem Moravská 537, Hylváty, 562 03 Ústí nad 
Orlicí, na dobu určitou 3 roky ode dne podpisu nájemní smlouvy za účelem skladování stavebního 
materiálu – drážní certifikované štěrkodrtě 0/32 a 32/63 na stavbu železničního uzlu Pardubice za 
nájemné ve výši 300,- Kč/m2/rok bez DPH, za těchto podmínek: 
- předmětné pozemky s příjezdovou cestou budou řádně odděleny oplocením vysokým min. 2 m s 
bránou, umožňující vjezd na sousedící část pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 v k.ú. 
Popkovice. Brána včetně předmětných pozemků musí být zabezpečeny proti neoprávněnému 
vniknutí, 
- příjezdová cesta na pronajatých pozemcích bude společnost na své náklady udržovat v stavu 
sjízdném pro potřeby společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, a organizačních 
složek Ministerstva obrany ČR, 
- na předmětných pozemcích nebudou prováděny práce, které budou způsobovat zvýšenou 
prašnost. K rozsahu a povaze prací včetně použité mechanizace musí být doložen statutárnímu 
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městu Pardubice  písemný souhlas společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, a to 
před zahájením těchto prací, 
- použití výškové mechanizace musí být předem povoleno Úřadem pro civilní letectví, 
- před uzavřením nájemní smlouvy bude doložen statutárnímu městu Pardubice provozní řád 
odsouhlasený společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po schválení nájmu orgány Pardubického kraje, po vyjmutí 
předmětných pozemků ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT 
a.s., IČO 48154938, a statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku 
části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře 3.720 m2 a  spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 33/50 vzhledem k celku pozemků označených jako st.p.č. 895 o výměře 453 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 896 o výměře 502 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, jiná stavba, st.p.č. 897 o výměře 160 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše 
v  k.ú. Popkovice, se společností HELP, silnice-železnice s.r.o., IČO 27497976. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5123/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2400/1 o výměře 21 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
Scimed Biotechnologies, s.r.o., IČO 06971199, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 
Praha 1, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 400,- Kč/m2/rok + DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem zřízení odběrového 
místa - kontejneru pro odběry biologického materiálu na vyšetření COVID – 19. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2400/1 o výměře 21 m2 v 
k.ú. Pardubice se společností Scimed Biotechnologies, s.r.o., IČO 06971199. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5124/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 204/2 o výměře 902 m2 k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, pro  statutární město Pardubice na dobu neurčitou s 6 měsíční 
výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok za účelem užívání pozemku pro potřeby 
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Základní školy Bratranců Veverkových – školní a zájmová činnost žáků školy. Současně bude 
statutárním městem Pardubice uhrazena částka ve výši 35,-Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání 
předmětného pozemku od 1.1.2021 do dne uzavření nájemní smlouvy. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 204/2 o výměře 902 m2 k.ú. 
Pardubice, se XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5125/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě - umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného 
osvětlení (kabelové vedení, stožáry a svítidla) umístěného na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 849/1, p.p.č. 833/11, p.p.č. 833/9, vše v k. ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice, spočívající v právu strpět umístění souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho 
fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na zatížené pozemky za účelem provádění 
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, 
ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího 
vlastníka inženýrské sítě. Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah 
je určen geometrickým plánem č. 9411-21/2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
statutárnímu městu Pardubice vydat jednostranné prohlášení o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
– umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení (kabelové vedení, stožáry a 
svítidla) umístěného na částech pozemků označených jako p.p.č. 849/1, p.p.č. 833/11, p.p.č. 833/9, 
vše v k. ú. Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a 
každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5126/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2746/13, p.p.č. 2746/12, p.p.č. 785/26, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 56/1 v 
k.ú. Studánka v rozsahu geometrického plánu č. 9260,1313-002/2019, ve prospěch společnosti 
Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, 
spočívající v umístění a provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení v ulici 



  8 

Hraniční a ulici Raabova, z důvodu zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou 
náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 2746/13, p.p.č. 2746/12, p.p.č. 785/26, vše v k.ú. 
Pardubice, p.p.č. 56/1 v k.ú. Studánka v rozsahu geometrického plánu č. 9260,1313-002/2019, ve 
prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, (soubor veřejného osvětlení v ulici 
Hraniční a ulici Raabova). 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5127/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2155/7, p.p.č. 2155/9, p.p.č. 2155/13, p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2165/18, p.p.č. 
2165/26, p.p.č. 2165/28, p.p.č. 2165/30, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 2252/9, p.p.č. 2252/15, p.p.č. 
2252/17, p.p.č. 2252/18, p.p.č. 2252/20, p.p.č. 2252/21, p.p.č. 2252/26, p.p.č. 2255/13, p.p.č. 
2266/2, p.p.č. 2271, p.p.č. 2276/2, vše v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9222-
002/2019, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 
1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice,  spočívající v umístění a provozování nově vybudovaného 
souboru veřejného osvětlení v ulici Lexova  a na nám. Dukelských hrdinů z důvodu zajištění jeho 
správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 2155/7, p.p.č. 2155/9, p.p.č. 2155/13, p.p.č. 2165/1, p.p.č. 
2165/18, p.p.č. 2165/26, p.p.č. 2165/28, p.p.č. 2165/30, p.p.č. 2252/1, p.p.č. 2252/9, p.p.č. 
2252/15, p.p.č. 2252/17, p.p.č. 2252/18, p.p.č. 2252/20, p.p.č. 2252/21, p.p.č. 2252/26, p.p.č. 
2255/13, p.p.č. 2266/2, p.p.č. 2271, p.p.č. 2276/2, vše v k.ú. Pardubice v rozsahu geometrického 
plánu č. 9222-002/2019, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, 
(soubor veřejného osvětlení v ulici Lexova  a na nám. Dukelských hrdinů). 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5128/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2165/40, p.p.č. 2165/37, p.p.č. 2165/30, vše v k.ú. Pardubice v rozsahu 
geometrického plánu č. 9221-002/2019, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, spočívající v umístění a 
provozování nově vybudovaného souboru veřejného osvětlení v ulici  Wolkerova, z důvodu 
zajištění jeho správy, údržby a rekonstrukcí, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – veřejného osvětlení na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 2165/40, p.p.č. 2165/37, p.p.č. 2165/30, vše v k.ú. 
Pardubice v rozsahu geometrického plánu č. 9221-002/2019, ve prospěch společnosti Služby města 
Pardubic a.s., IČO 25262572, (soubor veřejného osvětlení v ulici  Wolkerova). 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5129/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2110/7, p.p.č. 2117/19, p.p.č. 2117/20, p.p.č. 2292/7, p.p.č. 2303/1, p.p.č. 
2306/13, p.p.č. 2306/17, p.p.č. 2309/4, p.p.č. 2309/11, p.p.č. 2309/12, p.p.č. 2313/3, p.p.č. 
2318/17, p.p.č. 2318/51, p.p.č. 2506/8, p.p.č. 2583/41, p.p.č. 2309/5, vše v k.ú. Pardubice, ve 
prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, 
Chodov, 148 00 Praha 4, za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 2110/7, p.p.č. 
2117/19, p.p.č. 2117/20, p.p.č. 2309/4, p.p.č. 2309/11, p.p.č. 2309/12, p.p.č. 2313/3, p.p.č. 
2318/17, p.p.č. 2318/51, p.p.č. 2506/8, p.p.č. 2583/41, p.p.č. 2309/5, vše v k.ú. Pardubice ve výši 
300,- Kč/bm+DPH, u pozemků označených jako p.p.č. 2292/7, p.p.č. 2303/1, p.p.č. 2306/13, p.p.č. 
2306/17, vše v k.ú. Pardubice ve výši 200,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a provozování 
optické sítě v rámci stavby INS_FTTH_CZ_2397_50612_Pardubice_Dukla“ za  podmínky, že optická 
síť na pozemcích označených jako p. p. č. 2306/13 a p.p.č. 2306/17 v  
k. ú. Pardubice bude uložena při hraně obrubníku nebo v těsné blízkosti budovy, tj. tak, aby nebyl 
omezen volný prostor pro naplánovanou výsadbu dřevin v předmětném prostoru a za podmínky 
úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. 
Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem po uložení kabelu. 
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. 2110/7, p.p.č. 2117/19, p.p.č. 
2117/20, p.p.č. 2292/7, p.p.č. 2303/1, p.p.č. 2306/13, p.p.č. 2306/17, p.p.č. 2309/4, p.p.č. 2309/11, 
p.p.č. 2309/12, p.p.č. 2313/3, p.p.č. 2318/17, p.p.č. 2318/51, p.p.č. 2506/8, p.p.č. 2583/41, p.p.č. 
2309/5, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, 
v rámci stavby INS_FTTH_CZ_2397_50612_Pardubice_Dukla“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5130/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 897/7, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/9, p.p.č. 3679/5, p.p.č. 2981/9, p.p.č. 
897/1, p.p.č. 897/9, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 356/1, p.p.č. 149/18, p.p.č. 141/26, p.p.č. 147, 
p.p.č. 146/1, p.p.č. 146/2, p.p.č. 166/3, p.p.č. 390/1, p.p.č. 391/2, p.p.č. 391/1, st.p.č. 775, vše v 
k.ú. Studánka, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu u pozemků označených jako p.p.č. 897/1, 
p.p.č. 897/7, p.p.č. 3679/5, p.p.č. 897/9, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/9, vše v k.ú. Pardubice a u 
pozemků označených jako p.p.č. 356/1, p.p.č. 149/18, p.p.č. 141/26, p.p.č. 146/1, p.p.č. 146/2, 
p.p.č. 166/3, p.p.č. 147, vše v k.ú. Studánka ve výši 300,- Kč/bm+DPH, u pozemku označeného jako 
p.p.č. 2981/9 v k.ú. Pardubice a u pozemků označených jako p.p.č. 390/1, p.p.č. 391/2, p.p.č. 
391/1, vše v k.ú. Studánka ve výši 200,- Kč/bm+DPH,  u pozemku označeného jako st.p.č. 775, v k.ú. 
Studánka ve výši 1.200,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a provozování NTL plynovodu a 
přípojek v rámci stavby „Reko MS Pardubice – Věry Junkové II“, ve smyslu § 1257 OZ, za podmínky 
úpravy trasy plynovodu a přípojek tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 
systémem. Rozsah věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem po uložení plynovodu 
a přípojek. 
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. 897/7, p.p.č. 2731/8, p.p.č. 2731/9, 
p.p.č. 3679/5, p.p.č. 2981/9, p.p.č. 897/1, p.p.č. 897/9, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 356/1, p.p.č. 
149/18, p.p.č. 141/26, p.p.č. 147, p.p.č. 146/1, p.p.č. 146/2, p.p.č. 166/3, p.p.č. 390/1, p.p.č. 391/2, 
p.p.č. 391/1, st.p.č. 775, vše v k.ú. Studánka, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
v rámci stavby „Reko MS Pardubice – Věry Junkové II“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5131/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 645/8, 
p.p.č. 672/14, p.p č. 680/38 a p.p.č. 699/1, vše v k.ú. Svítkov v rozsahu určeném geometrickým 
plánem č. 2103-282/2018, ve prospěch Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se sídlem 
Pernštýnské náměstí, 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, jakožto současného vlastníka a 
každého dalšího vlastníka ve smyslu § 1267 občanského zákoníku spočívajícího v uložení a 
provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení, přičemž k pozemku označenému jako p. 
p. č. 645/8 se služebnost zřizuje jako vykupitelná ve smyslu ust. § 1261 OZ. V případě zániku 
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služebnosti bude společnosti Nadace pro rozvoj města Pardubic poskytnuta náhrada za zrušení 
služebnosti ve výši 450,73 Kč včetně DPH a tato částka bude každoročně povýšená o míru inflace. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 645/8, p.p.č. 672/14, p.p č. 680/38 a p.p.č. 699/1, vše v k.ú. Svítkov v rozsahu určeném 
geometrickým plánem č. 2103-282/2018, ve prospěch Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 
46495801. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5132/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 1077/14 v k.ú. Svítkov v rozsahu 
geometrického plánu č. 2066-014/2020, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,  ve prospěch statutárního města Pardubice, 
jakožto vlastníka a každého dalšího vlastníka souboru veřejného osvětlení spočívajícího v uložení a 
provozování souboru veřejného osvětlení vybudovaného v rámci investiční akce ÚMO Pardubice VI 
„Silnice I/2 Pardubice, ul. Pražská, OŽK, stavební objekt VO na přechodu pro chodce“, ve smyslu § 
1267 OZ, za jednorázovou náhradu stanovenou znaleckým posudkem č. 37/612/19 ze dne 
20.6.2019 za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 175,-Kč/m2 nejméně však 1.000,- Kč + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 1077/14 v k.ú. 
Svítkov v rozsahu geometrického plánu č. 2066-014/2020, ve vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111,v rámci investiční akce ÚMO Pardubice VI „Silnice I/2 Pardubice, ul. Pražská, OŽK, 
stavební objekt VO na přechodu pro chodce“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5133/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1021/13 o výměře 857 m2, p.p.č. 471/5 o 
výměře 197 m2, vše v k.ú. Lány na Důlku, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 350,- Kč/m2. 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5134/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 5277 o výměře 50 m2 (dle GP č.9623-
138/2020 p.p.č. 5277/2), v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti DEPRO Vápenka s.r.o., IČO 
08539201, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
46/692/20 ze dne 16. 12. 2020 ve výši 2.900,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z 
rozpočtu města. 
 
 
Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako 
p.p.č. 121/15 o výměře 3.720 m2 a  spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku 
pozemků označených jako st.p.č. 895 o výměře 453 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 
stavba, st.p.č. 896 o výměře 502 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 897 o 
výměře 160 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v  k.ú. Popkovice, společnosti 
HELP, silnice-železnice s.r.o., IČO 27497976, se sídlem Moravská 537, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí, 
na dobu určitou 3 roky ode dne podpisu nájemní smlouvy za účelem skladování stavebního materiálu 
– drážní certifikované štěrkodrtě 0/32 a 32/63 na stavbu železničního uzlu Pardubice za nájemné 
navržené žadatelem ve výši 200,- Kč/m2/rok bez DPH, za těchto podmínek: 
- předmětné pozemky s příjezdovou cestou budou řádně odděleny oplocením vysokým min. 2 m s 
bránou, umožňující vjezd na sousedící část pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 v k.ú. Popkovice. 
Brána včetně předmětných pozemků musí být zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí, 
- příjezdová cesta na pronajatých pozemcích bude společnost na své náklady udržovat v stavu 
sjízdném pro potřeby společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, a organizačních 
složek Ministerstva obrany ČR, 
- na předmětných pozemcích nebudou prováděny práce, které budou způsobovat zvýšenou prašnost. 
K rozsahu a povaze prací včetně použité mechanizace musí být doložen statutárnímu městu 
Pardubice  písemný souhlas společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, a to před 
zahájením těchto prací, 
- použití výškové mechanizace musí být předem povoleno Úřadem pro civilní letectví, 
- před uzavřením nájemní smlouvy bude doložen statutárnímu městu Pardubice provozní řád 
odsouhlasený společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po schválení nájmu orgány Pardubického kraje, po vyjmutí 
předmětných pozemků ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT 
a.s., IČO 48154938, a statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem.   
Nájem je poskytován v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze 
dne 18. 12. 2013. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
demolici a odstranění budov na pozemcích označených jako st.p.č. 895, st.p.č. 896 a st.p.č. 897, vše v 
k.ú. Popkovice v podílovém vlastnictví statutárního města Pardubice  a Pardubického kraje 
společností HELP, silnice-železnice s.r.o., IČO 27497976, se sídlem Moravská 537, Hylváty,  
562 03 Ústí nad Orlicí, za smluvní cenu 2 750.000,- Kč bez DPH, o kterou bude poníženo nájemné 
části pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře 3.720 m2 a  pozemků označených jako st.p.č. 
895 o výměře 453 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 896 o výměře 502 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 897 o výměře 160 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, jiná stavba, vše v  k.ú. Popkovice, a to po schválení demolice a odstranění budov orgány 
Pardubického kraje. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části 
pozemku označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře 3.720 m2 a  spoluvlastnického podílu ve výši id. 
33/50 vzhledem k celku pozemků označených jako st.p.č. 895 o výměře 453 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 896 o výměře 502 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná 
stavba, st.p.č. 897 o výměře 160 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, vše v  k.ú. 
Popkovice, se společností HELP, silnice-železnice s.r.o., IČO 27497976. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dohodu o provedení demolice a odstranění budov na pozemcích označených jako st.p.č. 895, 
st.p.č. 896 a st.p.č. 897, vše v k.ú. Popkovice se společností HELP, silnice-železnice s.r.o., IČO 
27497976. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 5, zdrž. 5) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
rozšíření účelu nájmu na části pozemku označeném jako p.p.č. 504/2 o výměře 65 m2 v k.ú. 
Pardubice společnosti Sport Motion s.r.o., IČO 05107776, se sídlem Erno Košťála 966, Studánka, 530 
12 Pardubice, a to o umístění kontejneru č. 3 na stávající kontejner. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu výše nájemného u části pozemku označeného jako p.p.č. 504/2 o výměře 65 m2 v k.ú. 
Pardubice společnosti Sport Motion s.r.o., IČO 05107776, se sídlem Erno Košťála 966, Studánka, 530 
12 Pardubice, z výše 350,-Kč/m2/rok + DPH na výši 700,-Kč/m2/rok + DPH. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o rozšíření účelu nájmu na části pozemku označeném jako p.p.č. 
504/2 o výměře 65 m2 v k.ú. Pardubice se společností Sport Motion s.r.o., IČO 05107776. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě o změně výše nájemného u části pozemku označeného jako p.p.č. 
504/2 o výměře 65 m2 v k.ú. Pardubice se společností Sport Motion s.r.o., IČO 05107776.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 1. 2022 
 

4 
Výroční zpráva komise pro pozemky a reklamu za rok 2020 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
- stručně okomentoval předložený materiál a poděkoval za spolupráci panu Macelovi a paní 

Pilné z oddělení pozemků odboru majetku a investic. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5135/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti komise pro pozemky a reklamu v roce 2020. 

 

5 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
 
Rozprava: 
Vítězslav Štěpánek – vznesl dotaz, proč nebyla rekonstrukce střechy řešena současně s celkovou 
rekonstrukcí budovy, která nyní probíhá. Na odbor majetku a investic byl havarijní stav střechy 
ohlášen. Oprava budovy by měla být řešena komplexně v rámci jedné zakázky. → důvody, proč 
nebyla střecha součástí celkové rekonstrukce budou prověřeny na odboru majetku a investic. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5136/2021               (pro 9, proti 1, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-010 „ZŠ E. Košťála 
(Montessori) - havarijní oprava střešního pláště“ dodavateli MARHOLD a.s., Motoristů 24, Svítkov, 
530 06 Pardubice, IČO: 15050050 s nabídkovou cenou 4.972.829,37 Kč bez DPH. 

 

6 
Příkazní smlouvy - externí projektoví manažeři ORS 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- široce okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 
Martin Charvát – vznesl dotaz k vyplacení uvedené odměny projektového manažera pro zpracování 
vyhledávací studie chybějící infrastruktury pro rozvoj rekreační plavby na úseku Labe v Pardubicích  
→ reagoval M. Čada – odměna je vázána výhradně na okamžik, kdy ve státním rozpočtu budou 
schváleny a pokryty položky, díky nimž se stanou práce na chybějící infrastruktuře (identifikované 
právě vyhledávací studií) vedoucí k rozvoji rekreační plavby na řece Labe reálnými. Jedná se o úsek 
Chvaletice – Kunětice, cílem je dostat plavidla do budoucího rekreačního přístavu v Pardubicích. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5137/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy projektového manažera s vazbou na usnesení R/4652/2020 ze dne 16. 
11. 2020 („Identifikace chybějící infrastruktury pro rozvoj rekreační plavby“) . Příkazní smlouva 
je  přílohou tohoto usnesení s tím, že její uzavření rada schvaluje v souladu se svojí pravomocí dle 
Čl. 14, odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5138/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření příkazní smlouvy projektového manažera s vazbou na usnesení R/3987/2020 ze dne 20.7. 
2020 ("Technologické centrum pro nakládání s odpady - Waste Technology Hub"). Příkazní smlouva 
je přílohou tohoto usnesení s tím, že její uzavření rada schvaluje v souladu se svojí pravomocí dle 
Čl. 14, odst. 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek. 

7 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5139/2021               (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 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Opravy bytových jednotek – 16. 
etapa".  
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/5140/2021               (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 "Opravy bytových jednotek – 16. etapa" hodnotící 
komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Bc. Radek Hejný (Dušan Salfický) 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš) 
Pavel Studnička (Mgr. Václav Snopek) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Ivana Srbová) 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5141/2021               (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 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Opravy bytových jednotek – 17. 
etapa".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5142/2021               (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 "Opravy bytových jednotek – 17. etapa" hodnotící 
komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal         (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Bc. Radek Hejný (Dušan Salfický) 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš) 
Pavel Studnička         (Mgr. Václav Snopek) 
Ing. Jaroslav Hruška (Ing. Ivana Srbová) 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5143/2021               (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 
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném řízení "ZŠ Montessori Pardubice – interiérové 
vybavení".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5144/2021               (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 "ZŠ Montessori Pardubice – interiérové vybavení" 
hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal         (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš) 
František Brendl         (Ing. arch. Aleš Klose) 
Mgr. Ivana Liedermanová (Mgr. Olga Havlíková) 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5145/2021               (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 
nadlimitní veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení "Dukla sportovní – multifunkční hala, 
tribuna a zázemí, tréninková hala – PD a související činnosti".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5146/2021               (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 "Dukla sportovní – multifunkční hala, tribuna a 
zázemí, tréninková hala – PD a související činnosti" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto 
složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Martin Charvát (Bc. Jan Nadrchal) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
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Ing. Vojtěch Jirsa, Ph.D. (Ing. Jakub Kutílek) 
Ing. Miroslav Čada (Vít Vojta) 

8 
Záměr odkupu akcií Pardubická plavební a. s. 

Zpravodaj: Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 
Martin Charvát – poděkoval za přípravu materiálu, ocenil zvolenou strategii 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5147/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Podporuje 
záměr získat do majetku města Pardubice, případně do majetku společnosti Dopravní podnik 
města Pardubic a.s. akcie společnosti Pardubická plavební a.s. reprezentující akciový podíl 43,42 % 
od pana xxxxxxxxx s tím, že o ceně za tento akciový podíl bude možné rozhodnout až se znalostí 
technických a ekonomických podmínek, které umožní získat pro plavidlo Arnošt z Pardubic 
prodloužení osvědčení technické způsobilosti plavidla na delší období.   
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5148/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vyzývá 
představenstvo společnosti Pardubická plavební a.s., aby předložilo městu Pardubice a společnosti 
Dopravní podnik města Pardubic a.s. v termínu do 30. 3. 2021 odborný posudek, který bude 
dokládat podmínky (technické a ekonomické) umožňující získat pro plavidlo Arnošt z Pardubic 
prodloužení osvědčení technické způsobilosti plavidla na delší období.   
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5149/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vyzývá 
představenstvo společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., aby předložilo městu Pardubice v 
termínu do 30. 4. 2021 ekonomický rozbor a předběžný harmonogram ke každé z níže uvedených 
variant, který bude dokládat technické a ekonomické podmínky umožňující provozovat osobní 
lodní dopravu na řece Labe v plavebním úseku Přelouč – Pardubice – Kunětice ve třech základních 
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variantách a to: 
a) provozování prostřednictvím majetku společnosti Pardubická plavební a.s., tj. s využitím 
prodloužení osvědčení o technické způsobilosti plavidla na další období plavidla Arnošt z Pardubic 
a s využitím nemovitého a movitého majetku této společnosti s variantou návrhu pro pana Martina 
Vaška na odkoupení jeho akciového podílu (43,42 %) ve společnosti Pardubická plavební a.s., 
b) provozování prostřednictvím majetku společnosti Pardubická plavební a.s., tj. s využitím 
prodloužení osvědčení o technické způsobilosti plavidla na další období plavidla Arnošt z Pardubic 
a s využitím nemovitého a movitého majetku této společnosti s variantou uzavření nové nájemní 
smlouvy na pronájem plavidla, tj. bez odkupu akcií od pana Martina Vaška ve společnosti 
Pardubická plavební a.s.,  
c) provozování nového plavidla bez využití majetku společnosti Pardubická plavební a.s. 
 

9 
Nebytové prostory – odložení splatnosti nájemného a záloh na služby 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5150/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odložení splatnosti nájemného a záloh na služby poskytované s nájmem nájemcům nebytových 
prostor v majetku statutárního města Pardubice tak, že platby, které by jinak byly splatné v lednu 
až březnu 2021, jsou splatné nejpozději do 31. prosince 2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic odložit splatnost podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI  
T: 31.3.2021 

 

10 
Koncepční návrh obnovy Zelené brány v Zelenobranské ul. č.p. 76 v Pardubicích 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- okomentoval předložený materiál. S ohledem na přijetí návrhu č. 1 stáhl návrh č. 2. 
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Rozprava: 
Vít Ulrych – vznesl požadavek směrem k tiskovému oddělení magistrátu, aby při zveřejňování 
informací k tomuto projektu kladlo důraz na informaci, že se jedná o návrat k původnímu 
historickému vzhledu Zelené brány. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5151/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru opravy Zelené brány v Zelenobranské ul. č.p. 76 v Pardubicích v rámci III. etapy 
realizace, a to formou obnovení vnějších omítek na všech průčelích věže od koruny rozšířené 
podnože po ochoz.  Spodní části jižní fasády se zbytky odbourané strážnice budou opraveny 
konzervační metodou. 
 
 
Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru opravy Zelené brány v Zelenobranské ul. č.p. 76 v Pardubicích v rámci III. etapy 
realizace, a to formou konzervační metody na všech průčelích věže od koruny rozšířené podnože po 
ochoz. Spodní části jižní fasády se zbytky odbourané strážnice budou rovněž opraveny konzervační 
metodou. 
 

11 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5152/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/568/2019. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č.1295/1 o výměře 2 m2 v k. ú. Pardubice (dle 
geometrického plánu č. 9737-12127/2020 označeného jako p.p.č. 1295/10 o výměře 2 m2) z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, trvale 
bytemXXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
20/595/19 ze dne 27. 3. 2019 ve výši 800,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 
2.200,- Kč uhrazené statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5153/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh zrušení usnesení č. Z/393/2019 bod V. a VI. 
II. 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, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/4 vzhledem k 
celku za kupní cenu 165.167,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 
1/4 vzhledem k celku za kupní cenu 165.167,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, 
podíl ve výši id. 1/12 vzhledem k celku za kupní cenu 55.056,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 2/12 vzhledem k celku za kupní cenu 110.111,- Kč, 
XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/12 vzhledem k celku za kupní 
cenu 55.056,- Kč a XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve 
výši id. 2/12 vzhledem k celku za kupní cenu 110.111,- Kč do vlastnictví statutárního města 
Pardubice v rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV 
obchvat)“. Odkoupení podílů předmětného pozemku od jednotlivých podílových spoluvlastníků lze 
realizovat i samostatnými kupními smlouvami. 
III. 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, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/16 vzhledem k celku za kupní 
cenu 429.784,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 1/8 vzhledem 
k celku za kupní cenu 122.795,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši 
id. 7/96 vzhledem k celku za kupní cenu 71.631,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 7/48 vzhledem k celku za kupní cenu 143.261,- Kč, 
XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/96 vzhledem k celku za kupní 
cenu 71.631,- Kč a XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/48 
vzhledem k celku za kupní cenu 143.261,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v rámci 
investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“. Odkoupení 
podílů předmětných pozemků od jednotlivých podílových spoluvlastníků lze realizovat i 
samostatnými kupními smlouvami. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1325/2 o výměře 861 m2 v k.ú. Pardubice ze 
spoluvlastnictví XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/16 vzhledem k 
celku za kupní cenu 203.321,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX podíl ve výši id. 
1/8 vzhledem k celku za kupní cenu 58.092,- Kč, Filipa XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem 
XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/96 vzhledem k celku za kupní cenu 33.887,- Kč, 
XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/48 vzhledem k celku za kupní 
cenu 67.774,- Kč, XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši id. 7/96 vzhledem 
k celku za kupní cenu 33.887,- Kč a XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, podíl ve výši 
id. 7/48 vzhledem k celku za kupní cenu 67.774,- Kč do vlastnictví statutárního města Pardubice v 
rámci investiční akce „Cyklistická stezka I/36 Trnová – Fáblovka – Dubina (SV obchvat)“. Odkoupení 
podílů předmětného pozemku od jednotlivých podílových spoluvlastníků lze realizovat i 
samostatnými kupními smlouvami. 
 

12 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5154/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (60,21 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 
13. 12. 2020 do 12. 12. 2022, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5155/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (54,97 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 7. 2021, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5156/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 28. 2. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 28. 2. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 28. 2. 2021 se společnými nájemci paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX a panem XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+kk, v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
4. ukončení nájmu bytu dohodou k 28. 2. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 3. 2021 
 

13 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 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/5157/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 
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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-2021-1 "Prodloužení podpory Next Generation Firewallu 
Check Point a 3 ks switchů Cisco C4500-X na 1 
rok“ dodavateli ICZ a.s., Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, IČ: 25145444, s nabídkovou 
cenou 690 997,- Kč bez DPH (836 106,37 Kč včetně DPH). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5158/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek, zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-02 "Rozšíření informačního 
systému GINIS o prvky elektronické finanční kontroly" společnosti Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, 
Jihlava, IČ: 47903783, v celkové výši 603 306,- Kč včetně DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
navýšení finanční částky uvedené v Servisní smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití 
informačního systému Ginis pro část ekonomika (EKO) z důvodu nákupu licenčních modulů 
systému Ginis od společnosti Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, o částku 92 734,40 Kč včetně 
DPH/1 rok, tzn. na celkovou částku 1 636 936,40 Kč včetně DPH/1 rok. 

 

14 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - Lokalita S.K.Neumanna včetně 

souvisejících komunikací 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- uvedl, že má k dispozici materiál prezentovaný na komisi pro urbanismus a architekturu, kde 

je celý rozsah řešeného území → zašle všem členům rady města 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5159/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Projektový záměr s názvem "Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících komunikací" v rámci 
projektového řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do 
portfolia projektů pod číslem PP-20-042. 

 

15 
Dohody o společném postupu ve věci výstavby - Terminál B 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5160/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dohody o společném postupu ve věci výstavby pozemní komunikace související s realizací 
projektu Terminál B, dle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném 
znění, mezi Statutárním městem Pardubice a společností EUROBIT REAL a,s,, IČ : 27443752. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dohody o společném postupu ve věci výstavby vodovodní přípojky související s realizací 
projektu Terminál B, dle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném 
znění, mezi Statutárním městem Pardubice a společností EUROBIT REAL a,s,, IČ : 27443752. 

 

16 
Rekonstrukce mostu M 117- nadjezd Kyjevská-Projektový záměr a Identifikační 

listina projektu 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5161/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 



  27 

Projektový záměr s názvem "Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská" v rámci projektového 
řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia 
projektů pod číslem PP-19-028. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 
č.10/2019 - Řízení projektů, Identifikační listinu projektu s názvem " Rekonstrukce mostu M 117 – 
nadjezd Kyjevská", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-028. 

 

 17 
Nábřeží Labe za arénou, okolí Tyršových sadů-Projektový záměr 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5162/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Projektový záměr s názvem "Nábřeží Labe za arénou, okolí Tyršových sadů" v rámci projektového 
řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia 
projektů pod číslem PP-20-013. 

 

18 
Palackého třída (výstavní skříň města) - Projektový záměr 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5163/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Projektový záměr s názvem "Palackého třída (výstavní skříň města)" v rámci projektového řízení 
projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů 
pod číslem PP-20-011. 

19 
Žádosti o dotace 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, Jan Nadrchal – náměstci primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5164/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č.1 k Rámcové smlouvě ev. č. 5537710001  o financování projektu „Kamerový 
systém – Pardubice“  uzavřené dne 16.12. 2020 v rámci Operačního programu Doprava  z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury, mezi Statutárním městem Pardubice jako příjemcem a 
Státním fondem dopravní infrastruktury, IČO 70856508, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 
jako poskytovatelem, na jehož základě poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro 
rok 2021 a na základě schváleného změnového řízení č. 5 ze dne 28. 1. 2021 příjemci k financování 
Projektu finanční prostředky k financování způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty 
schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, maximální do výše  do výše 8.507.418,50 Kč, což 
představuje 85% podíl na financování ve vztahu k způsobilým výdajům projektu. Dodatek č.1 k 
Rámcové smlouvě o financování projektu je přílohou č.1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě ev. č. 5537710001 o financování projektu „Kamerový 
systém – Pardubice“  uzavřené dne 16.12.2020 v rámci Operačního programu Doprava  z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury, mezi Statutárním městem Pardubice jako příjemcem a 
Státním fondem dopravní infrastruktury, IČO 70856508, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 
jako poskytovatelem, na jehož základě budou příjemci poskytnuty  finanční prostředky maximálně 
do výše 8.507.418,50 Kč určené na předfinancování způsobilých výdajů projektu, které mají 
být  kryty schváleným příspěvkem z fondu Evropské unie. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5165/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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záměr města ucházet se z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně 
nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor 
Pardubického kraje II o dotaci  na projekt Podcast ZŠ Staňkova. Celkové způsobilé náklady projektu 
jsou odhadnuty na částku 300 tis. Kč, kdy min. míra spolufinancování z vlastních zdrojů je 
stanovena na 10%. Vyčíslený mim. podíl žadatele ve výši 30 tis. Kč v rámci projektu je kryt 
rozpočtem příspěvkové organizace žadatele ZS Pardubice, Staňkova 128 jako konečného 
příjemce/realizátora předkládaného projektu. 

 

20 
Výroční zpráva komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2020 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 

- vzneseny dva požadavky na řešení dlouhodobé nepřítomnosti členů komise pana Pakosty a 
paní Hladké. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5166/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2020, která je přílohou návrhu 
usnesení č.1 

 

21 
Jmenování vedoucího Odboru majetku a investic MmP 

(tento bod byl projednán před bodem č. 1) 

 
Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 

- stručně okomentoval předložený materiál a představil pana Škodu, vítězného uchazeče 
výběrového řízení na vedoucího Odboru majetku a investic magistrátu města. 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5167/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 
s účinností od 1. 5. 2021 pana Ing. Petra Škodu, MBA, nar. xxxxxxxxxxx, vedoucím Odboru majetku 
a investic Magistrátu města Pardubic. Jmenováním se zakládá pracovní poměr na dobu neurčitou 
se zkušební dobou v trvání 6 měsíců. 

 

22 
Program XXVII. zasedání ZmP dne 04.03.2021 

Program nadcházejícího zasedání zastupitelstva města byl upraven dle jednotlivých požadavků členů 
rady: 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5168/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
program XXVII. zasedání ZmP dne 04.03.2021 včetně předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
 
3. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
4. Dodatek č. 1 Kupní smlouvy s Link City 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
5. Nová propojení pro pěší v prostoru Palacké ul. 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
        Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
6. Revitalizace letního stadionu 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
        Nadrchal Jan, náměstek primátora 
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7. Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2022 - úprava 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
8. II. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
9. Problematika HC Dynamo Pardubice a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
10. Změna stanov FREE ZONE Pardubice a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. Pořízení 10% akciového podílu v BK Pardubice a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
        Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
12. Koncepční návrh obnovy Zelené brány v Zelenobranské ul. č.p. 76 v Pardubicích 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
13. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 
P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 
 
14. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni 2021-2023 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
15. Revokace dotace z Programu podpory sportu - Fotbalový klub Pardubice a.s. 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
16. Novela vyhlášky o školských obvodech ZŠ 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
17. Dodatek ke zřizovací listině - Památník Zámeček Pardubice 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
        Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
18. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti - neregistrované služby 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
19. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti - registrované sociální služby 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
20. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města na azylové domy 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
21. Diskuse 
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Informativní zprávy: 
Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami v majetku města za rok 2020 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

 

23 
Diskuse 

 
Vít Ulrych 

- navrhl vyvěsit běloruskou vlajku jako deklaraci připojení se k mezinárodnímu Dni solidarity 
s Běloruskem, který vyhlásila lídryně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská v souvislosti 
s uplynutím půl roku od zfalšovaných prezidentských voleb. V této věci podal níže uvedený 
návrh na usnesení, který byl přijat. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5169/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyvěšení běloruské historické vlajky jako vyjádření přetrvávající podpory a solidarity s běloruským 
lidem v jeho právu na svobodné volby a ukládá Magistrátu města Pardubic tuto vlajku vyvěsit. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 11:20 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  
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Ověřovatelé: 
 
 
 
…………………………………………….        
Jakub  R y c h t e c k ý 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Tomáš  P e l i k á n 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 10.02.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem 33 stran originálu zápisu   
 


