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Rada města Pardubic, dne 29. července 2022 

 

 

Předkladatel: Mazuch Jan (náměstek primátora), náměstek primátora 

Zpracovatel: Chvojka Renata Arwen (odbor ekonomický), odbor ekonomický 

Nečas Ondřej (vedoucí ekonomického odboru), vedoucí ekonomického 

odboru 

Organizační jednotka: Odbor ekonomický 

Konzultováno: Petr Kvaš - náměstek primátora 

Jiří Zubák - vedoucí odboru dopravy 

Tomáš Urbánek - oddělení spec. stavebního úřadu a dopravy 

Projednáno:  

Vliv na rozpočet: ano - jedná se o VII. b) změnu rozpočtu na rok 2022 

Vliv na strategický 

plán: 

Ne 

Návrhy usnesení návrhů celkem: 9 

návrhů doporučených ke schválení: 9(1 - 9) 

návrhů nedoporučených ke schválení: 0 

 

VII. b) změna rozpočtu na rok 2022 - rozpočtová opatření 

 

Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/8468/2022 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. "COK - 

Textconnexion - dotace Pk" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 

"COK - Textconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
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II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. položka 412. "COK - 

Jazzconnexion - dotace Pk" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 

"COK - Jazzconnexion - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 278. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. 

"aniLAB - dotace Pk" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "aniLAB - 

dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva KÚ Pardubického kraje ze dne 12.4.2022 byly statutárnímu 

městu Pardubice usnesením č. Z/185/22 přiděleny dotace z oblasti kultury na podporu kulturních 

aktivit na projekty Jazzconnexion 2022, Textconnexion 2022 a aniLAB/laboratoř animovaného a 

experimentálního filmu 2022 v celkové výši 55 000,- Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/8469/2022 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 279. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. položka 41. 

"Adaptační skupiny pro cizince UKR - ZŠ Studánka - dotace MŠMT" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "Adaptační skupiny pro cizince UKR - ZŠ Studánka" (správce 1734 

- Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 279. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 480,0 tis. položka 41. 

"Adaptační skupiny pro cizince UKR - DDM Beta - dotace MŠMT" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "Adaptační skupiny pro cizince UKR - DDM Beta" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 279. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 795,0 tis. položka 41. 

"Adaptační skupiny pro cizince UKR - ZUŠ Lonkova - dotace MŠMT" a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné transfery položky "Adaptační skupiny pro cizince UKR - ZUŠ Lonkova" (správce 

1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
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IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 279. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. položka 41. 

"Adaptační skupiny pro cizince UKR - ZUŠ Havlíčkova - dotace MŠMT" a zároveň zvýšení výdajové 

části rozpočtu běžné transfery položky "Adaptační skupiny pro cizince UKR - ZUŠ Havlíčkova" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

V. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 279. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 230,0 tis. položka 41. 

"Adaptační skupiny pro cizince UKR - DDM Alfa - dotace MŠMT" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "Adaptační skupiny pro cizince UKR - DDM Alfa" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu byla statutárnímu městu Pardubice 

přidělena dotace v celkové výši 3 105 000,- Kč v rámci výzvy "Adaptační skupiny pro děti cizince 

migrující z Ukrajiny 2022" a to ZŠ Pardubice - Studánka ve výši 150 000,- Kč, ZUŠ Pardubice - Polabiny 

Lonkova ve výši 795 000,- Kč a DDM Beta Pardubice ve výši 480 000,- Kč, ZUŠ Havlíčkova ve výši 450 

000,- Kč a DDM Alfa ve výši 1 230 000 Kč. Poskytnuté finanční prostředky podléhají finančnímu 

vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. 

 
 

Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/8470/2022 

 
Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 280. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 241,3 tis. položka 41. 

"Kompenzační bonus - dotace MF" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. MF-18989/2022/1201-10 byly statutárnímu městu 

Pardubice poskytnuty finanční prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa - příspěvek ke 

zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 

2022. Finanční prostředky nejsou účelově určeny a nepodléhají finančnímu vypořádání se státním 

rozpočtem. 

 
 

Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno R/8471/2022 

 
Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 281. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. položka 41. "COK - 

Intermezzo - dotace MK" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "COK - 

Intermezzo - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, kultury a sportu byla statutárnímu městu Pardubice 

poskytnuta neinvestiční dotace z programu Kulturní aktivity Centru pro otevřenou kulturu, p.o. na 

realizaci projektu Intermezzo. Poskytnuté finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu 

vypořádání se státním rozpočtem. 

 
 

Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/8472/2022 

 
Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 282. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 

341,8 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - ITI - zprostředkující subjekt integrované územní 

investice" na položku 41. "Dotace MMR - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" 

(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

Důvodová zpráva 

Na základě rozhodnutí - pokynu k platbě byla statutárnímu městu Pardubice poskytnuta dotace pro 

"Zprostředkující subjekt integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace III." ve výši 

341 730,16 Kč. 

 
 

Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/8473/2022 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 283. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

275,0 tis. z běžných transferů položky "COK - Mlýnský ostrov - vlastní zdroje" na běžné transfery 

položky "COK - příspěvek na provoz (Gampa a Divadlo 29)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu). 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 283. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 475,0 tis. položka 23. 

"Předpokládaná dotace - COK - Mlýnský ostrov" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery  položky "COK - Mlýnský ostrov - předpokládaná dotace" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). 
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Důvodová zpráva 

Nastavení účetní a rozpočtové správnosti na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace dle finančního 

rámce a způsobu financování projektu. Celkové náklady projektu jsou 4 750 000,- z toho vlastní 

zdroje financování ve výši 475 000,- Kč a dotace ve výši 4 275 000,- Kč. Financování projektu bude 

probíhat v letech 2022 a 2023. 

 
 

Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/8474/2022 

 
I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 284. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 

900,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Most M104 kpt. Bartoše přes Labe v Polabinách" (správce 1327 - 

Odbor dopravy). 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 284. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z běžných výdajů položky "Městský kamerový systém - provoz" na kapitálové výdaje 

položky "Městský kamerový systém - rozšíření" (správce 214 - Městská policie). 

Důvodová zpráva 

I. Finanční prostředky na nutné opravy velmi špatného technického stavu mostního objektu Ev. č. 

M104 kpt. Bartoše přes Labe. Konstrukce mostu je z roku 1882. Jedná se o odstranění viditelných a 

identifikovaných závad zjištěných při hlavní prohlídce, které značně ovlivňují stanovenou únosnost 

mostu. Z několika předchozích prohlídek mostu zřejmé, že tyto závady se v čase značně rozšiřují a 

jejich další ignorování bude mít za následek umístění mostu do kategorie VII (nyní je na rozhraní V a 

VI) a tudíž úplné zamezení užívání mostu. Navržená opatření zajistí, aby nedocházelo k dalšímu 

zatékání vody především v místě dilatačních závěrů, a zakonzervuje stav spodní stavby a ocelové 

konstrukce v místě uložení konstrukce na ložiska. Tato opatření zamezí dalšímu rychlému rozšiřování 

těchto závad a dojde ke zlepšení stavebního stavu dle ČSN 73 6221. Odbor dopravy zadal vypracování 

podrobného rozpisu jednotlivých prací, včetně rozpočtových listů.  

Na základě prohlídky mostu v roce 2022, za účasti zástupců statutárního města Pardubic, byly 

společností MDS Projekt s.r.o. (specialista v oblasti staveb mostů), navrženy kroky nutné pro 

zachování alespoň stávajícího stavu mostní konstrukce, a udržení průjezdnosti pro vozy MHD a 

vozidel do 3,5 tuny.  

- výměna mostních dilatačních závěrů (rozebrání vozovky, vybourání stávajících mostních dilatačních 

závěrů, osazení odvodnění a přetěsnění dilatačních závěrů, obnova celoplošné izolace ...) 

- oprava ložisek (odbourání degradovaných hmot ložiskových bloků, očistění ložisek, betonování ...) 

- oprava koncových příčníků a styčníků uložení (odrezení konstrukce, ochranné nátěry ...) 

II. Z důvodu technologické změny projektu a usazení kamerových bodů na mostě kpt. Bartoše, kdy 

kamery nebudou osazeny na trakci, ale na sloupech veřejného osvětlení je nutné zřídit elektrickou 

přípojku pro zřízení těchto kamerových bodů (MKS a AKV), které je prioritní z důvodu havarijního 
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stavu mostní konstrukce. Kamery je potřeba nainstalovat co nejdříve, aby bylo možné monitorovat 

dodržování zákazu vjezdu vozidel příslušné tonáže. Současně bude hrazeno rozšíření kamerového 

systému o kamerový bod PTZ a fix. přehledová nadjezd Paramo. 

 
 

Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/8475/2022 

 
Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 285. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 62,0 tis. položka 23. 

"Pojištění veškerého majetku města" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Městský kamerový systém" (správce 214 - Městská 

policie). 

Důvodová zpráva 

Dne 11.6.2021 byla zjištěna nefunkčnost kamery č. 58 - park Na Špici - most z důvodu odcizení 

napájecích kabelů kamery. Byla uplatněna pojistná událost a od firmy Telmo jsme obdrželi cenovou 

nabídku na opravu poškozené kabelové trasy. Celková výše opravy představovala částku ve výši 61 

550,- Kč. Finanční prostředky od pojišťovny ve výši 60 550,- Kč byly připsány na bankovní účet dne 

11.7.2022. 

 
 

Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, Usnesení č. R/8476/2022  

 
 

Jedná se jde o změnu názvu položky, ne rozpočtové opatření. 

 


