
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
MAGISTRÁT MĚSTA 
ODBOR MAJETKU A INVESTIC 

 
Protokol o předání – převzetí  

Garáž č.92 – areál letního stadionu  

 
 
 
Vlastník 
a Předávající: Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, DIČ CZ00274046, Pernštýnské nám č.p.1, 530 21             
Pardubice, Staré Město  
Zastoupený: vedoucí oddělení správy bytových a nebytových prostor odboru majetku a investic 
magistrátu města Pardubic, Ing. Ivanou Srbovou 
 
Uživatel  
a Přejímající:     Městský obvod Pardubice I,  IČ 002 74 046, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
Zastoupený:    starostkou,  Bc. Alenou Stehnovou 
 
Na základě:   Rozhodnutí  RmP ze dne 20.7.2020, č. usnesení ……

 
Garáž č. 92 o výměře 16 m2 nacházející se v budově bez čp./če., která je součástí pozemku označeného 
jako st.p.č. 6833, k.ú. a obec Pardubice, bude přenechána do užívání  Městskému obvodu  Pardubice I, IČ 
002 74 046, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice, za účelem uskladnění profesionální zahradní 
techniky. 
 
Technický stav - podlahy: beton – nátěr opotřebený              

- dveří: ocelové – v pořádku  
 
Stavy měřidel   číslo měřidla       odečet 
Podružný elektroměr              stav                                                                            
               
 
Předány klíče: 

 
Povinnosti uživatele:  
1. Uživatel se zavazuje, že bude přenechaný majetek užívat tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, či 

nepřiměřenému opotřebení.  
2. Uživatel je povinen řádně pečovat o přenechaný majetek a užívat jej k účelům, ke kterým byl určen. Dále 

je uživatel povinen svým nákladem zajišťovat drobné opravy a běžnou údržbu prostor včetně všech jejich 
součástí a příslušenství, přičemž za drobnou opravu je považována taková oprava, která nepřevyšuje 
částku 5.000,- Kč za jednu opravu a za běžnou údržbu se považují zejména všechny povinné prohlídky, 
revize hasicích přístrojů, malování, odhmyzování, výměny zámků. 

3. Uživatel bude též zajišťovat a hradit opravy takových zařízení, která slouží výlučně zvláštnímu účelu 
uživatele jako např. zařízení interiéru apod. Ostatní opravy, zejména společných prostor, udržování 
podstaty budovy a společných zařízení zajišťuje a hradí vlastník.  

4. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit vlastníku objektu potřebu oprav. 
5. Uživatel je povinen umožnit přístup do přenechaných prostor vlastníku objektu za účelem oprav, správní 

a kontrolní činnosti, během obvyklé pracovní doby, nebo kdykoli v případě nebezpečí z prodlení. 
6. Uživatel v přenechaných prostorech odpovídá za dodržování předpisů a norem požární ochrany, 

bezpečnosti práce, hygieny a ostatních provozních předpisů. 
7. Uživatel je povinen pojistit samostatně svůj majetek a sjednat pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené třetím osobám při vlastní činnosti. 
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8. Uživatel je povinen po oznámení vlastníka do 1 měsíce prostor vyklidit a předat. 
 
Protokol je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž uživatel obdrží jedno a vlastník dvě vyhotovení. 
 

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků: 
Schváleno Radou města Pardubic dne 20.7.2020, číslo usnesení  
 
V Pardubicích dne........................ 
 
 
 
 
                       
 

...............................................                   .............................................. 
statutární město Pardubice Městský odvod Pardubice I 
zast. Ing. Ivanou  Srbovou zast. Bc. Alenou Stehnovou 

vedoucí  oddělení starostkou 
 



 
 
    

NÁJEMNÍ SMLOUVA N 1/2020 
 

uzavřená ní!e uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2201 
a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami 

 
pronajímatel: V!chodočeská galerie v Pardubicích 
   příspěvková organizace Pardubického kraje 

sídlo: Zámek 3, 530 00 Pardubice 
zastoupená ředitelkou PhDr. Hanou Řehákovou 
IČO : 00085278 
číslo účtu: 3439561/0100 
(dále jen pronajímatel) na straně jedné 
 
a 

 
nájemce:   Statutární město Pardubice 

sídlo: Pern"t#nské nám. 1, 530 21 Pardubice   
zastoupené primátorem, Ing. Martinem Charvátem 
IČO : 00274046 
číslo účtu: 326561/0100 

  (dále jen nájemce) na straně druhé 
 

 
I. Předmět a účel nájmu 

Pronajímatel prohla"uje, !e je příslu"n# k hospodaření s předmětem nájmu, kter# je 
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy a kter# je ve vlastnictví Pardubického kraje a 
v souladu se svou zřizovací listinou čj.: KrÚ 2914/2014/OKPP ze dne 19. 12. 2013 je 
oprávněn předmět nájmu pronajmout.  
Pronajímatel přenechává nájemci předmětná díla k dočasnému u!ívání pro účely 
vystavení v reprezentačních prostorách primátora města Pardubic ve 
V#chodočeském divadle v Pardubicích, U Divadla 50, 530 02 Pardubice a nájemce 
předmět nájmu takto přijímá. Předmět nájmu podléhá ochraně podle autorského 
zákona. 
 

II. Doba nájmu a jeho skončení 
Nájem se sjednává na dobu určitou od 15. 8. 2020 do 14. 8. 2021. 
Nájem zaniká uplynutím doby, na kterou byl sjednán.  
Před uplynutím doby nájmu je mo!né ukončit u!ívací vztah písemnou dohodou 
smluvních stran.  
V případě neplacení nájemného ze strany nájemce se postupuje v souladu s § 2228 
občanského zákoníku. 
 

III.  Nájemné 
Nájemné za období specifikované v čl. II. bylo sjednáno ve v#"i 3 % z celkové 
pojistné ceny děl, tj. 3 % z 230.000,- Kč, tedy 6.900,-Kč (slovy: 
"esttisícdevětsetkorun česk#ch). Takto stanovené nájemné uhradí nájemce 
bankovním převodem na základě faktury vystavené pronajímatelem na účet 
pronajímatele č. 3439561/0100 veden# u Komerční banky, a.s. Splatnost faktury je 



14 dní ode dne jejího doručení nájemci. 
 

 
IV.  Předání a vrácení 

O předání a vrácení předmětu nájmu je mezi smluvními stranami sepsán předávací 
protokol, kter# jsou oprávněni podepsat pověření zástupci obou smluvních stran, 
jeho součástí je zápis o stavu předmětu nájmu. 
 
 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 
Pronajímatel zajistí zabalení, vybalení a dopravu předmětu nájmu do prostor, kde má 
b#t předmět nájmu vystaven po podpisu této smlouvy a zpět k pronajímateli, a to na 
náklady nájemce. Rozpočet těchto nákladů a způsob úhrady předlo!í pronajímatel 
nájemci k odsouhlasení předem. 
 
Nájemce 
-  je povinen zajistit bezpečnost a ochranu předmětu nájmu proti odcizení, 
po"kození a ztrátě 
-  zavazuje se neprovádět na předmětu nájmu !ádné úpravy a nakládat s ním 
tak, aby nedo"lo k jakémukoliv jeho po"kození 
-  je povinen dodr!ovat v prostorách, kde bude předmět nájmu vystaven 
klimatické podmínky stanovené pro umělecká díla: umístění v nekuřáckém prostředí, 
mimo dosah přímého slunečního svitu a přímého vlivu tepelného zdroje 
-  není oprávněn pou!ít předmět nájmu jako zástavu 
- nemá v !ádném případě právo předmět nájmu zadr!ovat 
-  zavazuje se bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli ve"kerá po"kození 
nebo změny stavu předmětu nájmu stejně jako nezbytnost provedení oprav nebo 
úprav předmětu nájmu 
-  je povinen umo!nit pronajímateli prohlídku předmětu nájmu kdykoliv o to 
pronajímatel po!ádá za dodr!ení přiměřen#ch okolností 
-  je povinen v den skončení nájmu předat pronajímateli předmět nájmu 
v prostorách umístění předmětu 
-  je povinen vrátit předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal. 
 

 
VI.  Poji"tění 

Nájemce zajistí poji"tění předmětu nájmu po celou dobu trvání nájmu. Doklad 
o poji"tění předlo!í nejpozději jeden den před zahájením nájmu pronajímateli. 
 
 

VII.  Odpovědnost 
Nájemce odpovídá za jakákoliv po"kození, znehodnocení, zkázu, ztrátu nebo zcizení 
předmětu nájmu a to a! do v#"e pojistn#ch cen uveden#ch v této smlouvě.  
Odpovědnost vzniká okam!ikem podpisu protokolu o převzetí předmětu nájmu a trvá 
a! do okam!iku podpisu protokolu o jeho vrácení. 
 
 

VIII.  Odstoupení od smlouvy 
V případě, !e nájemce podstatn#m způsobem poru"í povinnosti stanovené touto 
smlouvou, je pronajímatel oprávněn od smlouvy odstoupit a !ádat okam!ité vrácení 
děl. Za podstatné poru"ení povinností nájemce, tedy hrubé poru"ení této smlouvy, se 
pova!uje např. poru"ení podmínek zaji"ťujících bezpečnost a ochranu předmětu 
nájmu, nesprávné nakládání s předmětem nájmu, jeho zadr!ování, znemo!nění jeho 
prohlídky pronajímatelem. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu a 



nab#vá účinnosti k okam!iku doručení druhé smluvní straně.  
 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
Právní vztahy v#slovně neupravené touto smlouvou se řídí příslu"n#mi ustanovením 
zákona č. 89/2012 Sb., občansk# zákoník, v platném znění.  
Ve"keré změny a doplňky této smlouvy musí b#t učiněny formou písemn#ch dodatků 
k této smlouvě a podepsány oběma smluvními stranami. 
Práva a povinnosti vypl#vající z této smlouvy nepřecházejí na právního nástupce 
nájemce. 
Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nich! ka!dá ze smluvních 
stran obdr!í po dvou. 
Účastníci této smlouvy prohla"ují, !e smlouva byla ujednána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, !e její obsah přečetli, s jejím obsahem bezv#hradně souhlasí, co! 
stvrzují sv#mi vlastnoručními podpisy.  
Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 
 
 
 
Příloha 
Předávací protokol č. N 1/2020 
 
 
 
V Pardubicích dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát      PhDr. Hana Řeháková 
primátor statut. města Pardubice    ředitelka VČG    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha  
 
Předávací protokol č. N 1/2020 
 
Seznam zapůjčen!ch uměleck!ch děl ze sbírek V!chodočeské galerie v Pardubicích: 
 
Poř. č. Inv. č. Autor, název, rok, technika, rozměr    Pojistná cena  
 

1. O - 2235 Jaroslav Grus, Pardubick# zámek, 1921 

olej, plátno, 115x118 cm    90.000 Kč 
2. O - 910  Jaroslav Grus, Náměstí v Pardubicích, nedatováno 

olej, lepenka, 52x50 cm     60.000 Kč 
3. O - 1330 Jan B. Minařík, Pod Zelenou branou, 1925 

olej, plátno, 102x117 cm    80.000 Kč 

 

Celková pojistná cena:         230.000 Kč 
 
 
Smlouva navazuje na smlouvu N 1/2019 
 
Umělecká díla předal: 
 
 
Umělecká díla převzal: 
 
 
 
 
Statutární město Pardubice potvrzuje, #e stav v"ech předan!ch děl je: 
 
- v pořádku 
 
- s těmito závadami: 
 
 
Příloha: záznamy o stavu děl 
 
 
 
V Pardubicích dne ...........................   razítko a podpis: 
 
 
 
VČG potvrzuje, #e v"echna díla uvedená v této smlouvě byla vrácena: 
 
- v pořádku 
 
- s těmito závadami 
 
 
 
 
Umělecká díla předal: 
 
 
Umělecká díla převzal: 
 
 
v Pardubicích dne………………..   razítko a podpis 



1 z 1 
 

 

Statutární město Pardubice  |  Magistrát města Pardubic 
primátor města 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 
 
POVĚŘENÍ 
 
 
Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic  
 
tímto pověřuji  
 
Ing. Petru Harišovou, vedoucí oddělení dotačního managementu  
 
k elektronickému podání dokumentů a administrace žádosti jménem města Pardubice v 
Agendovém informačním systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). 
 
Tato pověření je platné na dobu neurčitou. 
 
 
V Pardubicích dne  
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor města 
 
 
 
 
Výše uvedené pověření přijímám: Ing. Petra Harišová 



 
 

 

 
 
 
ZPRÁVA PRO PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI Č.: 2 

DATUM: 29. 5. 2020 

ZPRACOVAL: Mgr. Klára S!korová, Mgr. Petr Tomá"ek 

    

 

Úprava stanov společnosti 

 

 Dne 3. 2. 2020 přijala Rada města Pardubic (dále jen „RmP“) v pozici jediného akcionáře 
usnesení, jím! vyzvala představenstvo společnosti Slu!by města Pardubic a.s. (dále jen „SmP“) ke 
zpracování návrhu specifikace účelu společnosti a předmětu její činnosti, a to ve formě mo!ného 
budoucího znění stanov společnosti v této oblasti. RmP dále ulo!ila představenstvu SmP předlo!it 
návrh specifikace účelu společnosti a předmětu její činnosti RmP k finálnímu rozhodnutí. Termín 
splnění byl stanoven do 30. 3. 2020. 

V"konem předmětu své činnosti (svého podnikání) společnost realizuje účel svého zalo!ení. 
V praxi (i někter"ch rejstříkov"ch soudů) b"vá předmět činnosti (podnikání) ztoto!ňován s v"čtem 
jednotliv"ch podnikatelsk"ch oprávnění. Takov" postup v#ak právní úprava nepředpokládá. Naopak, 
smyslem předmětu činnosti (podnikání) je věrně popsat činnosti, kter"m se má společnost skutečně 
věnovat. Shodně se k této otázce vyjádřil i Vrchní soud v Praze, kdy! v usnesení ze dne 26. 11. 2010, 
sp. zn. 7 Cmo 66/2010, shrnul, !e z právní úpravy nevypl"vá, !e by „údaj o předmětu podnikání 
navrhovatelky coby akciové společnosti zapsan! v obchodním rejstříku měl b!t toto"n! s označením 
"ivnostenského oprávnění. V posuzovaném případě tedy „otrocky“ korespondovat s názvem jediné 
shora uvedené volné "ivnosti, která zahrnuje osmdesát rozličn!ch činností… […] Lze naopak plně 
souhlasit s odvolatelkou, "e údaj o předmětu podnikání podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, 
by měl třetím osobám, veřejnosti poskytovat informace o skutečné povaze předmětu podnikání toho 
kterého podnikatele a kter! je vymezen jeho zakladatelsk!mi dokumenty (stanovami, společenskou 
smlouvou, zakladatelskou listinou), je" jsou v!razem vůle zakladatelů, resp. společníků, nikoli 
dublovat údaje v "ivnostenském rejstříku.“  

Dostupná literatura k danému tématu uvádí: „Podnikáním se podle § 420 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen: „ObčZ“) rozumí samostatn! v!kon v!dělečné činnosti 

na vlastní účet a odpovědnost "ivnostensk!m nebo obdobn!m způsobem se záměrem činit tak 

soustavně za účelem dosa"ení zisku. […] Vymezení předmětu podnikání musí b!t určité (§ 553 odst. 

1 ObčZ); nestačí proto do stanov uvést jako předmět podnikání „v!roba, obchod a slu"by neuvedené 

v přílohách číslo 1 a" 3 "ivnostenského zákona“, neboť z této formulace nelze ani v!kladem zjistit, 

jak! je předmět podnikání společnosti. Jakkoliv by bylo mo"no vycházet z přílohy č. 4 k 

"ivnostenskému zákonu a dovozovat, "e zakladatelé/akcionáři jako předmět podnikání zvolili v#echny 

obory činnosti, které spadají pod "ivnost volnou, nelze přehlí"et, "e obory "ivnosti volné tvoří 
neuzavřenou (a tudí" i neurčitou) mno"inu (srov. bod 80 přílohy č. 4 k "ivnostenskému zákonu). 

Předmět činnosti budou stanovy obsahovat namísto předmětu podnikání v případě, "e společnost 

bude v souladu s § 2 odst. 1 zalo"ena za jin!m účelem, ne" je podnikání.“1 

 
1 ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 250 [Stanovy]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, 
HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství 
C. H. Beck, 2017, s. 492. 

 
 



 
S ohledem na v"#e uvedené byl představenstvu na jednání konaném dne 11. 3. 2020 předlo!en 

návrh mo!né úpravy stanov společnosti, kter" byl schválen a následně předlo!en RmP.  

Na půdě města byla úprava obsáhle diskutována. Z diskusí vze#el podnět k doplnění2 

navrhovaného znění, tak jak je uvedeno ní!e. 

 

Účel zalo!ení společnosti 

(1) Společnost je zalo!ena za účelem v"konu činností veřejného zájmu slou!ících k provozu a rozvoji 

statutárního města Pardubic. V rámci sv"ch voln"ch kapacit se společnost věnuje i činnostem 

ostatního charakteru. 

(2) Při v"konu své činnosti usiluje společnost o dosa!ení přiměřeného zisku, a to se zohledněním 

účelu a předmětu vykonávané činnosti. 

 

Předmět podnikání společnosti 

(1) Hlavním předmětem podnikání společnosti jsou: 

a) péče o zeleň a správa lesů, 

b) úklid veřejn"ch prostranství, 

c) odtahy a likvidace vozidel, 

d) údr!ba a v"stavba komunikací, 

e) v"stavba a údr!ba parkovi#ť, dětsk"ch hři#ť a jin"ch prostranství, 

f) provádění zemních a stavebních prací, 

g) dodávka, instalace, údr!ba a pronájem dopravního značení, 

h) opatrování, údr!ba a instalace protipovodňové ochrany, 

i) autodoprava, 

j) nakládání s odpady, 

k) v"stavba, údr!ba a provoz veřejného osvětlení, 

l) pronájem nemovitostí a skladování, 

m) pořádání veřejn"ch akcí, 

n) reklamní slu!by, 

o) pohřební slu!by, provozování krematoria a správa hřbitovů. 

(2) Vedlej#ím předmětem podnikání společnosti jsou činnosti sv"ch charakterem podobné s hlavním 

předmětem podnikání. 

(3) Společnost vykonává i činnosti, které jsou pro realizaci hlavního a vedlej#ího předmětu podnikání 

nezbytné nebo s ním jinak souvisí. 

 

Zásady fungování společnosti 

(1) Činnost společnosti se řídí právními předpisy, stanovami, zásadami schválen"mi jedin"m 

akcionářem v působnosti valné hromady a vnitřními předpisy společnosti. 

(2) Společnost při své činnosti dbá na zachování dobrého jména společnosti a statutárního města 

Pardubic i na přiměřenou propagaci vlastní činnosti. 

(3) Člen voleného orgánu společnosti vykonává svoji funkci způsobem, o něm! je v dobré víře 

přesvědčen, !e povede k naplnění účelu, za ním! byla společnost zalo!ena.  

(4) S ohledem na účel zalo!ení společnosti není jedin"m kritériem rozhodování členů volen"ch 

orgánů ekonomick" prospěch. Při v"konu své funkce člen voleného orgánu mimo jiné zohledňuje: 

 
2 Nově doplněné je podtrženo. 



 
a) dlouhodobé dopady na fungování společnosti, 

b) oprávněné zájmy zaměstnanců, 

c) péči o vztahy s dodavateli, zákazníky a ostatními partnery společnosti, 

d) dopady činnosti společnosti na !ivotní prostředí nebo 

e) zájem statutárního města Pardubice, městsk"ch obvodů, městem ovládan"ch právnick"ch 

osob a obyvatel města. 

 

 

Návrh na usnesení: 

Představenstvo společnosti schvaluje aktualizovan! návrh mo"né úpravy stanov společnosti a 
ukládá vedení společnosti předlo"it tento návrh Radě města Pardubic v pozici jediného akcionáře.  















Dohoda

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
(dále jen "Dohoda")

I. 
Smluvní strany

1. 
Název: Státní zemědělský intervenční fond

(dále jen "SZIF")
Sídlo: Ve Smečkách 801/33

110 00
Hlavní město Praha - Nové Město

Identifikační číslo: 48 133 981
Regionální odbor SZIF:
(dále jen "RO SZIF")

RO Hradec Králové

Adresa: Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové
Oprávněný jednat ve věcech této Dohody: Ing. Aleš Sobel

ředitel RO SZIF
Dále jen "poskytovatel dotace".

2. 
Název / Jméno a příjmení: Statutární město Pardubice
Sídlo/Trvalé bydliště: Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
Identifikační číslo / datum narození: 00274046
Dále jen "příjemce dotace".

Osoba/y podepisující tuto Dohodu za příjemce dotace tímto vůči poskytovateli dotace prohlašuje, že je ve
věcech projednání a uzavření této Dohody oprávněna/y za příjemce dotace právoplatně jednat a podepisovat
z titulu své uvedené funkce či zmocnění.

II.
Žádost

1. 
Dotace se poskytuje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, na základě
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů EU, podle
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, na
základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen "PRV") a na základě Pravidel, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR (dále jen
"Pravidla") na období 2014-2020 platných pro 8. kolo příjmu žádostí pro příslušnou operaci včetně
následných aktualizací a změn vybraných částí Pravidel a pouze v souladu s těmito dokumenty.

2. 
Součástí této Dohody je příjemcem dotace řádně vyplněná a zkompletovaná Žádost o podporu z PRV
skládající se ze standardizovaného formuláře a příloh podle podmínek stanovených v Pravidlech.
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3.
Dotace se poskytuje na následující Žádost o podporu z PRV:
Opatření / podopatření / operace / záměr: Neproduktivní investice v lesích

Registrační číslo žádosti: 19/008/08520/453/000129
Název projektu: Studánecký les - III. etapa, lesní stezky H3 a H5
Místo realizace projektu: Pardubice - Studánka kód LHC 509411, 530 09 Pardubice,

okres Pardubice
Celkové výdaje projektu (Kč) 1.330.990,00  Kč
Celkové výdaje, na které může být
poskytnuta dotace (Kč)

1.288.733,00  Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace
(Kč)

1.288.733,00  Kč

Celková výše přiznané dotace (Kč, %) 1.288.733,00  Kč
100,0 %

Příspěvek společenství (EU)(Kč, %) 637.922,00  Kč
49,5  %

Příspěvek z národních zdrojů (Kč, %) 650.811,00  Kč
50,5  %

Dále jen "žádost".
III.

Výše podpory

1.
Poskytovatel dotace se za podmínek uvedených v tomto článku zavazuje přiznat a poskytnout příjemci
dotace podporu formou dotace na výše uvedenou žádost po splnění podmínek této Dohody a podmínek
stanovených v Pravidlech.

2. 
Konečná výše dotace se určí na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných
výdajů, na které může být poskytnuta dotace, avšak celková výše přiznané dotace uvedená výše nesmí být
překročena.

3.
Konečná výše dotace může být rovněž snížena v důsledku porušení/nedodržení podmínek Pravidel v rámci
výběrových/zadávacích řízení. Poskytovatel dotace je v souladu s Pravidly povinen ukládat finanční opravy v
procentuální výši, o kterou bude snížena finální částka dotace určená na konkrétní dotčenou zakázku po
předložení Žádosti o platbu a uplatnění veškerých korekcí za případná další porušení Pravidel.

IV.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace

1.
Dotaci lze poskytnout pouze na výdaje, na které může být poskytnuta dotace.

2. 
Pokud je v Pravidlech stanoveno omezení částky výdajů, na které může být poskytnuta dotace (limity,
sazby), výdaje přesahující toto omezení nelze zahrnout do výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

3.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, se prokazují v souladu s příslušnými Pravidly.
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V.
Termíny

1.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet dohodnutý termín předložení Žádosti o platbu.

Termín předložení Žádosti o platbu: 30.10.2020

2. 
V případě prodlení s předložením Žádosti o platbu bude poskytovatelem uplatněna sankce dle Pravidel.

VI.
Platební podmínky poskytnutí dotace

1.
Přiznaná dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle podmínek
stanovených v Pravidlech.

2. 
Pohledávka příjemce dotace vůči poskytovateli dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti o
platbu poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o výši dotace". Vzniklou pohledávku
není příjemce dotace oprávněn postoupit ani zcizit.

3. 
Přiznaná dotace bude příjemci dotace poskytnuta v Kč na účet ve vlastnictví příjemce dotace uvedený v
Žádosti o platbu. Poskytovatel dotace má právo poskytnout dotaci ve více platbách.

4. 
V případě, že je Žádost o platbu předložena před smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních
lhůt pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v této Dohodě v článku V. (resp. Hlášení o
změnách), tj. realizace projektu již musí být okamžikem předložení Potvrzení o přijetí ukončena a veškeré
způsobilé výdaje uhrazeny.

5. 
V rámci kontroly Žádosti o platbu a příslušných příloh prováděné při jejím předložení, uloží RO SZIF při
zjištění závad a/nebo nedostatků příjemci dotace povinnost k doplnění chybějící a/nebo opravě chybné
dokumentace k Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě. Lhůta pro doplnění není kratší než 14 kalendářních dnů.

6. 
Žádost o platbu se předkládá samostatně za každou žádost (případně etapu žádosti) na příslušné RO SZIF.

VII.
Obecné povinnosti příjemce dotace

1.
Příjemce dotace musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech.

2. 
Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující:
a) Příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti projektu na účel v likvidaci.
b) V případě, že  příjemce dotace je fyzická osoba, která má obchodní podíl ve společnosti, za jejíž dluhy
ručí celým svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost, a to od data podání žádosti do konce
lhůty vázanosti projektu na účel.
c) na příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti na účel vydáno soudem
rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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3. 
a) Příjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím v souvislosti s touto Dohodou vůči poskytovateli dotace
uvedené nebo předané údaje či informace jsou z  trvání Dohody pravdivé, platné a úplné.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že bude poskytovateli dotace poskytovat požadované informace, dokladovat
mu svoji činnost a poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu po stanovenou
dobu trvání závazku.

4. 
a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti a splní veškeré další specifické podmínky uvedené v
článku VIII. této Dohody po celou stanovenou dobu trvání závazku.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z dotace
nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat další zástavní právo
(netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).

5. 
a) Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace nejméně 10 let od
proplacení dotace.
b) Tímto ustanovením článku VII., bodu 5., písm. a) není nijak dotčena povinnost příjemce dotace uchovávat
potřebné dokumenty delší dobu podle zvláštních právních předpisů ES a ČR.

6. 
Příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s Pravidly.

7. 
Příjemce dotace musí být schopen průkazně vše dokladovat dle čl. 66 bodu 1. písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, v platném znění, při následných kontrolách a auditech.

8. 
a) Příjemce dotace bere na vědomí, že údaje z žádosti budou Státním zemědělským fondem zpracovávány v
listinné i elektronické formě pro potřeby administrace žádosti, statistiky, evidence, účetnictví SZIF i
Ministerstva zemědělství ČR. Dále bere na vědomí, že osobní údaje uvedené v žádosti mohou být dále
zpracovávány orgány EU nebo České republiky. S těmito údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů.
b) Příjemce dotace si je vědom, že údaje z žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, a zpracováváním subjekty Unie a
České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
c) Příjemce dotace je povinen poskytovat data potřebná pro monitoring projektu po celou dobu lhůty
vázanosti projektu na účel.
d) Příjemce dotace souhlasí s tím, aby údaje ze žádosti, Dohody a Žádosti o platbu byly vedeny SZIF jednak
v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti, Dohody a Žádosti o platbu
a dále souhlasí, aby byly zpracovány pro účely vlastní administrace, pro statistické, evidenční a účetní účely;
e) Tímto ustanovením není omezena povinnost smluvních stran poskytnout informace třetí osobě podle
platných právních předpisů.

9. 
Příjemce dotace je povinen realizovat veškeré výdaje, na které může být poskytnuta dotace v souladu s
Pravidly.

10. 
Příjemce dotace je seznámen a souhlasí s výší bodového hodnocení žádosti, které obdržel v rámci
jednotlivých preferenčních kritérií.
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VIII.
Specifické povinnosti příjemce dotace

1.
Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.

2.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie
podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.

3.
Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

4.
Projekt je realizován v lesích zařazených do vybraných kategorií lesů zvláštního určení (tj. lázeňské,
příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí).

5.
Typ příjemce dotace – obec, dobrovolný svazek obcí nebo jejich spolek, popř. subjekty, jejichž kapitál drží
nejméně z 50 % obec, dobrovolný svazek obcí nebo jejich spolek.

IX.
Kontroly

1.
Příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, SZIF,
MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k ověřování plnění podmínek
Pravidel, příp. Dohody, od data podání žádosti po dobu 10 let od proplacení podpory. Dále je povinen jim
poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k žádosti.

2. 
Kontroly prováděné podle platných právních předpisů nejsou touto Dohodou dotčeny.

3.
Příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti
pověřených pracovníků uvedených článku IX. bodu 1 této Dohody a dodržet stanovené termíny pro
odstranění nedostatků.

X.
Změny

1.
Postup ohlašování změn týkající se žádosti se řídí platnými Pravidly.

2. 
Změny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě nebo Vyrozuměním o administraci Hlášení o
změnách nebo předložením úplné Žádosti o platbu na RO SZIF u změn, které se nemusí oznamovat
Hlášením o změnách.

3.
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě změn, které je příjemce dotace povinen zaznamenat na
formuláři Žádosti o platbu, není nutné vyhotovovat Dodatek k této Dohodě.
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4.
V případě, že poskytovatel dotace navrhne změnit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke změně
příslušných zákonů, daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena do souladu s
těmito dokumenty, zavazuje se příjemce dotace poskytnout mu nezbytnou součinnost k uzavření takového
Dodatku.

XI.
Snížení výše dotace, sankce za nedodržení podmínek pro poskytnutí

dotace a odstoupení od projektu

1.
Korekce, resp. snížení částky při administraci Žádosti o platbu - pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl
mezi částkou uvedenou v Žádosti o platbu a částkou, která má být příjemci dotace vyplacena po
přezkoumání Žádosti o platbu:
- do 10% (včetně), dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o
platbu
- o více než 10%, dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání snížené ještě o rozdíl mezi částkou
požadovanou a částkou zjištěnou po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o platbu.

2. 
Postup stanovování výše sankcí a finančních oprav se řídí platnými Pravidly.

3.
V případě, že bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly ze strany příjemce dotace
uměle vytvořeny k získání výhody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, pokud
bylo ze strany příjemce dotace či s jeho vědomím třetí osobou podáno nepravdivé prohlášení nebo
nepravdivý důkaz. Příjemce bude navíc během kalendářního roku zjištění nesouladu a během následujícího
kalendářního roku vyloučen ze stejného opatření nebo typu operace v rámci téhož opatření.

4.
V případě nedodržení příslušných podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávněného čerpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné částky a případného penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č.
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Komise
(EU) č. 809/2014 v platném znění).

5.
Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže dokončit nebo udržet projekt po stanovenou dobu, je
povinen písemnou formou neprodleně informovat příslušný RO SZIF a odstoupit od žádosti. V takovém
případě je povinen již poskytnutou dotaci neprodleně vrátit.

XII.
Výpověď Dohody

1.
Tuto Dohodu je poskytovatel dotace oprávněn písemně vypovědět v případě, že příjemce dotace poruší
kteroukoliv povinnost stanovenou Pravidly a označenou sankcí "C", či stanovenou touto Dohodou, s níž
Dohoda možnost výpovědi spojuje.

Možnost vymáhat sankce stanovené Pravidly či Dohodou není výpovědí dotčena.

2. 
Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď této Dohody
poskytovatelem dotace doručena příjemci dotace. Po uplynutí výpovědní lhůty je příjemce dotace povinen ve
lhůtě 15 dní vrátit poskytovateli dotace veškerá plnění, která mu byla na základě Dohody či žádosti
poskytnuta, v opačném případě bude s příjemcem dotace zahájeno vymáhání dlužné částky a případného
penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů).
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XIII.
Závěrečná ustanovení

1.
Příjemce dotace prohlašuje, že byl již při podání žádosti seznámen s Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se
k jejich plnění. Příjemce dotace si je vědom požadavků týkajících se poskytování údajů a zaznamenávání
výstupů a výsledků. Příjemce dotace dále prohlašuje, že veškeré úkony spojené s realizací projektu, které
učinil před podpisem této Dohody, jsou v souladu s těmito Pravidly. Dále prohlašuje a svým podpisem
stvrzuje, že nedošlo ke změnám oproti této Dohodě a stav realizace akce je ke dni podpisu v souladu se
žádostí.

2. 
Příjemce dotace prohlašuje, že si je vědom svých práv, které mu poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES, v platném znění.

3.
Dohoda je platná a závazná po celou dobu realizace projektu a dále po dobu vázanosti na účel, kromě
povinností uvedených v článku VII. bodu 5, které se řídí sjednanou zvláštní lhůtou.

4.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle a nebyla
uzavřena v tísni ani pod nátlakem.

5.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dohody
obdrží příjemce dotace a jedno vyhotovení Dohody obdrží za poskytovatele dotace RO SZIF.

6.
Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv ve smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

Strana 7 



Dohoda

Za Poskytovatele dotace: Za Příjemce dotace:
V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne 

podpis podpis

Ing. Aleš Sobel

jméno, příjmení, titul jméno, příjmení, titul

ředitel RO SZIF
název funkce název funkce
razítko: razítko: 

Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost
zkontroloval:

Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost
zkontroloval:

dne: dne: 
jméno, příjmení, titul právníka RO SZIF:
Mgr. et Mgr. Andrea Kubíková

jméno, příjmení, titul ověřovatele:

podpis právníka RO SZIF: podpis ověřovatele:
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Dodatek č. 1 
Smlouvy o poskytování slu!eb  

(Slu!by odstraňování vozidel) 
 

číslo smlouvy objednatele: D 1327/00019/15 
číslo smlouvy poskytovatele: SmP – UK – 4/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník, v platném znění,  
dne 21. 12. 2015 (dále jen „smlouva“) 

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pern"t!nské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:               326561/0100 
Zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupené ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy 
(dále jen: „objednatel“) 
 
a  
 
Slu!by města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vlo#ka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Bene"em, předsedou představenstva 
Ing. Ale"em Kopeck!m, místopředsedou představenstva 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Oto Dole#alem, vedoucím divize Údr#ba komunikací 
 
(dále jen: „poskytovatel“) 
 
  uzavírají ní!e uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy 

(dále jen „dodatek č. 1“) 
 
 
 



2. strana 
 

I. 
Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany mezi sebou dne 21. 12. 2015 uzavřely Smlouvu o poskytování slu#eb 
(Slu#by odstraňování vozidel), na základě ní# je poskytovatel povinen poskytovat slu#by, 
které spočívají v zaji"tění odstraňování silničních vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 tuny 
z pozemních komunikací na území města Pardubic a dal"í související činnosti dále uvedené 
v předmětné smlouvě. 

2. S ohledem na potřebu úpravy procesu odstaňování vozidel, dohodly se smluvní strany na 
uzavření dodatku č. 1.  

 
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na tom, #e 

 
a. na závěr čl. I. Předmět smlouvy se doplňuje odst. 3., je# zní takto: 

„3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat slu!by, které spočívají v přesunu 
odstraněn"ch vozidel z parkovi#tě v areálu poskytovatele na depozitní parkovi#tě 
objednatele.“ 
 

b. odst. 6. v čl. II. Práva a povinnosti smluvních stran se mění tak, #e nově zní takto: 
„6. Poskytovatel se zavazuje poskytovat slu!by v souladu s touto smlouvou a podle 
vzájemně odsouhlasen"ch objednávek. Objednatel se zavzuje za provedené slu!by 
zaplatit poskytovateli sjednanou cenu v případech uveden"ch v článku VI. odst. 1. 
písm. b) a! e) této smlouvy.“ 
 

c. na závěr odst. 1. čl. IV. Cena za slu#by odstraňování vozidel se doplňuje písm. e), 
je# zní takto: 
„e) Cena za ka!d" jednotliv" přesun odstraněného vozidla podle této smlouvy je 
sjednána ve v"#i 2.000,- Kč vč. DPH 
(V ceně jsou zahrnuty úkony spojené s odstraněním vozidla dle čl. IV. odst. 1. písm. 
a) a úkony spojené s přesunem na depozitní parkovi#tě objednatele, tj. s nakládáním 
a skládáním vozidla, jízdní v"kon s přesouvan"m vozidlem do 12 km, předání 
vozidla na depozitním parkovi#ti a související administrativní náklady).“ 
 

d. písm. d) odst. 1. v čl. V. Platební podmínky se mění tak, #e nově zní takto: 
„Cenu za ka!dé jednotlivé poskytnutí slu!by podle čl. IV. odst. 1. písm. e) této 
smlouvy uhradí poskytovateli objednatel.“ 

 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 
platná a účinná. 

2. Smluvní strany se dohodly, #e objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 1 
ode"le smlouvu a tento dodatek č. 1 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy a dodatku č. 1 objednatel bezodkladně 
informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

3. Smluvní strany prohla"ují, #e #ádná část smlouvy včetně dodatku vyjma jednotkov!ch cen 
nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník). 

Okomentoval(a): [LZ1]: V případě, #e se domníváte, #e 
jednotkové ceny uvedené ve smlouvě a v dodatku naplňují 
ustanovení § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv, je nutné při 
zveřejnění v registru dbát na to, aby byly tyto jednotkové ceny 
začerněné, tzn. nezveřejněné. 
 
V případě, #e by to nebylo pova#ováno za způsob v!počtu 
jednotkov!ch cen, pak je nutné tyto tři slova z dodatku vymazat, 
případně dolo#it zdůvodnění z jakého jiného důvodu jsou jednotkové 
ceny pova#ovány za obchodní tajemství. 



3. strana 
 

4. Obě smluvní strany prohla"ují, #e si dodatek č. 1 smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem 
souhlasí, co# stvrzují sv!m podpisem. 

5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nich# ka#dá strana obdr#í dvě 
vyhotovení.  

6. Dodatek č. 1 nab!vá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti  
okam#ikem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá"tních podmínkách účinnosti někter!ch smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozděj"ích 
předpisů. 

7. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zru"en od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení. 

 
 
V Pardubicích dne       V Pardubicích dne   
 
Za objednatele      Za poskytovatele   
     
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Ing. Martin Charvát     Ing. Petr Bene" 
primátor města Pardubic    předseda představenstva 
 
 
 
 
       …………………………………….. 
       Ing. Ale" Kopeck! 
       místopředseda představenstva 
 
 
DOLO"KA 
 
Předmět tohoto dodatku č. 1 smlouvy o poskytování slu#eb ze dne 21. 12. 2015 byl schválen 
usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ………………. ze dne ………………….. 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 
 

Okomentoval(a): [LZ2]: V případě, #e o uzavření smlouvy o 
poskytování slu#eb rozhodovalo zastupitelstvo, je nutné aby 
rozhodovalo i o jeho změně. Dle znění usnesení, kter!m bylo 
uzavření předmětné smlouvy schváleno si ZmP tuto pravomoc 
vyhradilo, je tedy nutné uzavření dodatku takté# nechat schválit ZmP. 
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Příloha č. 1 usnesení 
 

 

Podmínky dotačního programu 
 
 

Název programu 
Program podpory sportu – podpora subjektů podílejících se na organizaci Sportovního parku 
Pardubice 2020. 
 
Účel, na který mohou být finanční prostředky použity 
Program je zaměřen na podporu subjektů - sportovních klubů a tělovýchovných jednot, případně 
dalších subjektů, které se aktivně podílely na zajištění programu a provozu stanovišť v rámci 
Sportovního parku Pardubice 2020. Prostředky jsou určeny na zajištění programu a provozu stanovišť 
v rámci uvedené akce. 
 
Důvody podpory 
Zajištění a zkvalitnění sportovní činnosti sportovních organizací. Podpora zapojení organizací do 
realizace akce Sportovní park Pardubice 2020, podpora zapojení veřejnosti do sportovního života v 
Pardubicích a umožnění kvalitní propagace sportovních organizací. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 
stanoveného účelu 
543.000,- Kč 
 
Maximální výše dotace v jednotlivém případě 
Maximální výše dotace může činit 30 000,- Kč. 
 
Kritéria pro hodnocení žádostí 
Každá žádost bude zhodnocena po stránce formální, věcné a obsahové. 
 
Formální a věcná správnost 
Podání žádosti ve stanoveném termínu.  
Podání na předem stanoveném formuláři.  
Úplné a správné vyplnění žádosti.  
Dodání všech požadovaných příloh.  
Podepsání žádosti předepsaným způsobem.  
Projekt je v souladu se zadáním.  
Projekt je v souladu s předmětem činnosti či podnikáním žadatele. 
 
Dotace nebude poskytnuta žadateli, který řádně nevyúčtoval dotace za předešlý rok.  
 
Žádosti, které nesplní výše uvedené náležitosti, nebudou odborné komisi pro dotační řízení 
předloženy k hodnocení a posouzení. Komisi bude pouze předložen na vědomí seznam vyřazených 
žádostí s důvodem vyřazení. 
 
Obsahové hodnocení – kritéria  
Počet dnů zajištění programu nebo aktivní organizace na stanovišti v rámci Sportovního parku 
Pardubice 2020.  
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Poskytování služeb pro všechny návštěvníky zdarma.  
 
Dotaci nelze poskytnout subjektu, který obdržel na zajištění provozu sportovního stanoviště při akci 
Sportovní park Pardubice 2020 finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Pardubice nebo 
z rozpočtu společnosti Deep Vision s.r.o. přesahující 20 tis. Kč. 
 
Žadatelé 
Subjekty – tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, případně další subjekty, které se podílely na 
zajištění programu nebo provozu jednotlivých stanovišť v rámci Sportovního parku Pardubice 2020.   

Lhůta pro podání žádostí 
24.08.2020 – 04.09.2020 do 14.30 hodin. 
 
U žádostí podaných v listinné podobě prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic je 
rozhodující pro splnění termínu podání žádosti datum podání uvedené na razítku podatelny úřadu. 
Tyto žádosti musí být doručeny v úředních hodinách, tj. do 04.09.2020 do 14.30 hodin.  
 
U žádostí podaných v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodující 
pro splnění termínu podání žádosti datum podání zásilky uvedené na razítku provozovatele 
poštovních služeb, tj. do 04.09.2020 (včetně). 
 
V případě žádostí podaných v elektronické podobě je pak rozhodující pro splnění termínu podání 
žádosti datum elektronického podání. 
 
Žádosti obdržené po konečném termínu nebudou do dotačního řízení zařazeny. 
 
Místo a forma podání žádosti 
Místem pro podání žádosti o dotaci je Magistrát města Pardubic, podatelna, Pernštýnské nám. 1,  
530 21 Pardubice. 
 
Žadatel předkládá žádost o poskytnutí dotace písemně na předepsaném formuláři včetně všech 
požadovaných příloh a ve stanoveném termínu. 

 
Formulář žádosti o dotaci bude ke stažení na webových stránkách města 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/ nebo bude k dispozici na 
odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic (Mgr. O. Kopecký). 
 
Žádost o dotaci v elektronické podobě lze doručit do datové schránky statutárního města Pardubice - 
ID datové schránky:  ukzbx4z.  
 
Žádost o dotaci v listinné podobě s připojeným podpisem oprávněné osoby lze podat:  
a) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic – výhradně v úředních hodinách 

Magistrátu města Pardubic, nebo  
b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Magistrát města Pardubic, 

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice. 
 
Pokud bude žádost podána v uzavřené neprůhledné obálce, bude obálka označena:  
Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice a v levém horním rohu 
označena názvem dotačního titulu („Program podpory sportu – podpora subjektů podílejících se na 
organizaci Sportovního parku Pardubice 2020“). 
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Podrobné informace podá:  
Mgr. Ondřej Kopecký, tel. č. 466 859 513, e-mail Ondrej.Kopecky@mmp.cz. 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 
Listopad 2020. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace 
Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a v Pravidlech pro poskytování dotací z Programu podpory sportu 
pro rok 2020 – dokumenty jsou uvedeny v příloze. Poskytování dotací z rozpočtu města se řídí 
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.  
 
Uznatelné náklady 

• Nákup a opravy sportovního vybavení a pomůcek neinvestičního charakteru, 
• pitný režim personálního zajištění stanoviště, 
• personální náklady v období 08. – 16.08.2020, 
• pronájem sportovního vybavení a pomůcek v období 08. – 16.08.2020, 
• materiál k propagaci žadatele. 

Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace budou tyto výdaje stanoveny jako výdaje, jejichž výše 
nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou (dle ust. § 10a odst. 8 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). 
 
Vzor žádosti a příloh 
Náhled žádosti je součástí tohoto vyhlášeného Programu a v období předkládání žádostí bude ke 
stažení na: http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/. 
 
Přílohy: 

1. Směrnice č. 14/2018 – Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice. 

2. Pravidla poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2020. 
3. Vzor formuláře žádosti o dotaci z Programu podpory sportu na podporu subjektů podílejících 

se na organizaci Sportovního parku Pardubice 2020 včetně příloh. 

 
 

Schváleno Radou města Pardubic dne 20.07.2020 usn. č. R/…………/2020. 
 

Zveřejněno na úřední desce 21.07.2020 a sejmuto z úřední desky bude 30.11.2020. 
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Statutární město Pardubice 

Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 
 

SMĚRNICE Č. 14/2018 
 
 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic, v souladu s ustanovením § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tyto zásady (dále jen „Zásady“).  

 
 

Čl. 1  

Základní ustanovení 

1. Hlavním posláním Zásad je vytvoření základního rámce pro podávání a projednávání žádostí  

fyzických a právnických osob o poskytnutí finanční podpory (dotace) z rozpočtu statutárního 

města Pardubic na účel určený v programu pro poskytování dotací nebo na jiný účel určený 

v žádosti a stanovení procesních pravidel pro poskytování dotací a kontrolu jejich využití. 

 

2. Těmito Zásadami nejsou dotčeny postupy a požadavky stanovené obecně závaznými právními 

předpisy1. Pro poskytování dotací jsou kromě obecně závazných právních předpisů a těchto Zásad 

závazná rovněž pravidla pro poskytování dotací z příslušného programu podpory či rezervy rady, 

primátora a náměstků primátora (je-li z nich dotace poskytována) schválená Zastupitelstvem 

města Pardubic, vyhlášené podmínky dotačních programů schválené Radou města Pardubic a 

konkrétní podmínky uvedené ve smlouvě o poskytnutí dotace.     

 

3. Tyto Zásady se nevztahují na proces poskytování dotací z rozpočtu městských obvodů 

statutárního města Pardubic. 

 

4. Tyto Zásady se nevztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu statutárního města Pardubice na 

provoz a investice příspěvkovým organizacím zřízeným statutárním městem Pardubice. 

 
1 zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vše ve znění pozdějších předpisů 
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5. Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou žadatel doplní 

požadovanými listinami. Dotace se poskytuje zejména na účelové neinvestiční výdaje. Účel 

poskytnuté dotace je specifikován ve smlouvě o poskytnutí dotace. Ve výjimečných případech je 

možné poskytnout dotaci investiční.  

 

6. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

a vyplácí se bezhotovostním převodem na účet příjemce dotace.  

 

7. Dotace není převoditelná na jiný subjekt a není možné z ní financovat činnost jiného subjektu.  

 

8. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  

 

9. Smlouvu o poskytnutí dotace nelze uzavřít: 

a)  s žadatelem, který má ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nesplněné závazky po 

splatnosti vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských obvodů), právnickým 

osobám, jejichž 100% vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž zřizovatelem či 

zakladatelem je statutární město Pardubice,  

b) s žadatelem, který se ke dni uzavření smlouvy o poskytnutí dotace nachází v likvidaci nebo u 

něhož bylo pravomocně rozhodnuto o úpadku.  

Splnění těchto podmínek poskytnutí dotace žadatel doloží písemným čestným prohlášením.  

 

10. Smlouvu o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč nelze uzavřít s žadatelem, který má ke dni uzavření 

smlouvy o poskytnutí dotace nesplněné závazky po splatnosti vůči finančnímu úřadu. Splnění této 

podmínky poskytnutí dotace doloží žadatel ve formě potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti. 

 

11. Dotaci nelze poskytnout městskému obvodu.  

 

12. Žadatel o dotaci odpovídá za pravdivost údajů uvedených v žádosti i v jejich přílohách. Uvedení 

nepravdivých údajů opravňuje statutární město Pardubice k vyloučení žadatele z procesu 

poskytování dotací v daném roce.   

 

13. Poskytnutí každé dotace posoudí věcně příslušný odbor z hlediska souladu s čl. 107 Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace vyhodnotí, zda její poskytnutí nezakládá 
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veřejnou podporu, zda bude dotace poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ či v jiném režimu 

podpory (závazek veřejné služby, blokové výjimky, notifikace).2 

 

Čl. 2  

Formy a oblasti dotací 

Zdroje poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice: 
 
1. Poskytnutí dotace z jednotlivých programů podpory  
U tohoto typu podpory nejsou dotace ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice 

jmenovitě uvedeny. Objem finančních prostředků jednotlivého programu je souhrnně uveden ve 

schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice. Návrhy na poskytnutí dotace jsou v souladu 

s ustanovením § 85 písm. c) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, předkládány, po projednání v příslušných komisích, ke schválení příslušným 

orgánům města.  Pro každý program podpory jsou stanovena vlastní pravidla pro poskytování dotací. 

V těchto konkrétních pravidlech je možné stanovit výši spoluúčasti žadatele na konkrétním projektu, 

akci či činnosti a účel použití (tj. uznatelné náklady dotace).  

 
Dotace z jednotlivých programů podpory v rámci rozpočtu statutárního města Pardubice se poskytují 
v těchto oblastech:  

• Bezbariérovost 

• Cestovní ruch 

• Ekologická výchova a osvěta 

• Kultura 

• Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, prevence požární ochrany 

• Sociální a zdravotní oblast  

• Sport 

• Volný čas dětí, mládeže a spolková činnost. 

 

2.  Poskytnutí dotace přímo z rozpočtu statutárního města Pardubice 

Dotace poskytnuté přímo z rozpočtu statutárního města Pardubice pro konkrétního příjemce se 

poskytují na podporu zvláště významných akcí či projektů, které svým charakterem přispívají 

jedinečným způsobem k rozvoji kulturního a společenského ducha města Pardubic, a tím zvyšují 

kvalitu života a dobrého jména města, dále se poskytují na podporu akcí či projektů unikátního 

charakteru, dlouhodobě propagujícím statutární město Pardubice v České republice a zahraničí a na 

podporu významných akcí či projektů veřejného zájmu. V tomto případě je nutné schválit v rozpočtu 

 
2 dle směrnice č. 8/2013, k veřejné podpoře 
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statutárního města Pardubice konkrétní účel dotace pro konkrétního příjemce, jehož věcně příslušný 

odbor vyzve k podání žádosti o poskytnutí dotace.  

Dotace je poskytována zpravidla na jeden kalendářní rok, v důvodných případech i na kratší období, 

v případě akcí, projektů nebo činností, které mají víceletou tradici a jejich realizace má významný 

přínos pro veřejnost (viz výše), je možno schválit poskytnutí finančního příspěvku na delší období. 

 

3. Poskytnutí dotace z rezervy rady, rezervy primátora a rezerv náměstků primátora 

Dotace jsou poskytovány na akce, projekty a činnosti, které buď nespadají do výše jmenovaných 

oblastí podpory, nebo žádost nesplňuje kritéria konkrétních pravidel pro poskytování dotací 

z jednotlivých programů podpory, ale žadatel jinak splňuje podmínky pro přidělení dotace.   

   

Na tutéž akci, projekt nebo činnost není možné čerpat dotaci z více než jednoho výše uvedeného 

zdroje ani z více programů podpory najednou. Žadatel tak může na jeden projekt, akci nebo činnost 

požádat o dotaci u statutárního město Pardubice pouze z jednoho zdroje (program podpory, rezervy 

atd.). 

Čl. 3  

Přijímání žádostí 

A) Žádost o dotaci z jednotlivých programů podpory (čl. 2 odst. 1) 

 

1. Před přijímáním žádostí o dotace z jednotlivých programů podpory zveřejní příslušný odbor 

podmínky dotačního programu pro poskytování dotací z příslušných oblastí (programů podpory), 

na webových stránkách města a na úřední desce s možností dálkového přístupu nejpozději 30 

dnů před počátkem lhůty pro podání žádostí o poskytnutí dotací. Podmínky dotačního programu 

se zveřejňují nejméně po dobu 90 dnů od dne zveřejnění.  

 

2. Termín pro podávání žádostí o dotace z konkrétního programu je vyhlašován dle pravidel pro 

konkrétní program podpory nebo podmínek dotačního programu konkrétního programu 

podpory. V průběhu roku mohou být pro daný program vyhlášena maximálně 3 kola pro 

podávání žádostí. Konečný termín pro podávání žádostí o dotace je stanoven v konkrétních 

podmínkách dotačního programu.  

 

3. Žadatel o dotaci z konkrétního programu podá žádost v listinné nebo elektronické podobě (dle 

svého rozsahu do datové schránky, e-mailem, na datovém nosiči) na předepsaném formuláři 

spolu s požadovanými přílohami, a to v souladu se schválenými pravidly konkrétního programu 

podpory. Žádost o dotaci předložená na jiném než předepsaném formuláři nebude přijata a bude 
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z posuzování a rozhodování o přidělení dotace automaticky vyloučena. Formulář žádosti je 

k dispozici na příslušném oboru a na webových stránkách města.  

 

4. Žádost o dotaci v listinné podobě lze podat: 

a) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic – výhradně v úředních hodinách 

Magistrátu města Pardubic, nebo 

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Magistrát města Pardubic, 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice. 

 

5. Pokud bude žádost o dotaci z konkrétního programu podána v uzavřené neprůhledné obálce, 

obálka bude zřetelně označena následujícími údaji: 

Statutární město Pardubice 

Pernštýnské nám. 1 

530 21 Pardubice 

+ v levém horním rohu doplněna o text s názvem dotačního programu.   

 

6. Žádost o dotaci podaná mimo stanovený termín bude z posuzování a rozhodování o přidělení 

dotace automaticky vyřazena. Rozhodující pro stanovení termínu podání žádosti je datum podání 

uvedené na razítku podatelny úřadu, resp. provozovatele poštovních služeb; v případě žádosti 

předložené v elektronické podobě je pak rozhodující datum elektronického odeslání či datum 

osobního předání nosiče dat.  

 

7. Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze požádat o individuální dotaci z daného programu 

podpory (v nevyhnutelných případech i v jejich průběhu). Celková výše finančních prostředků 

poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem finančních prostředků 

schválených v jednotlivých programech podpory.   

Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány jednotlivě dle jejich účelu a věcně příslušné oblasti. 

Dotaci z jednotlivých programů podpor lze poskytnout jako individuální dotaci na účel určený 

žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Individuální dotace se poskytují na realizaci významných 

akcí či projektů, které svým charakterem přispívají k rozvoji kulturního, sociálního, zdravotního, 

sportovního a společenského ducha města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména 

města. Dále se poskytují na podporu akcí či projektů unikátního charakteru, dlouhodobě 

propagujících statutární město Pardubice v České republice a zahraničí a na podporu významných 

akcí či projektů veřejného zájmu. 
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8. Odbory zodpovědné za zpracování žádostí:  

a. Odbor sociálních věcí (oblast podpory: sociální a zdravotní oblast, prevence kriminality a 

zvyšování bezpečnosti, prevence požární ochrany) 

b. Odbor školství, kultury a sportu (oblasti podpor: kultura, cestovní ruch, sport, volný čas dětí, 

mládeže a spolková činnost,  bezbariérovost) 

c. Odbor životního prostředí (oblast podpory: ekologické výchovy a osvěty). 

 

B) Žádost o dotaci přímo z rozpočtu města, rezervy rady, primátora a náměstků primátora (čl. 2 

odst. 2 a 3) 

1. Žadatel o dotaci přímo z rozpočtu města podá žádost v listinné podobě nebo elektronicky do 

datové schránky statutárního města Pardubice. Žádost musí obsahovat alespoň identifikaci 

žadatele, popis a rozpočet projektu nebo činnosti, na kterou žadatel dotaci požaduje (výši 

požadované částky, účel zamýšleného použití dotace, dobu, v níž má být dosaženo účelu použití 

dotace, odůvodnění žádosti). Vzor žádosti je k dispozici na věcně příslušném odboru. Žádost o 

dotaci z rezervy rady, primátora a náměstků se podává na předepsaném formuláři, který je 

k dispozici na věcně příslušném odboru a webových stránkách města.   

 

2. Žádost o dotaci lze podat: 

a) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic – v úředních hodinách Magistrátu 

města Pardubic, nebo 

b) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Magistrát města Pardubic, 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice; v případě dotací z rezervy rady, primátora a náměstků 

na adresu: Magistrát města Pardubic, Ekonomický odbor, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice. 

 

3. Odbory Magistrátu města Pardubic zodpovědné za zpracování žádostí:  

a. Odbor ekonomický (rezervy rady, primátora a náměstků), 

b. Ostatní příslušné odbory dle konkrétní oblasti dotační politiky města. 

 

Čl. 4  

Posuzování a výběr žádostí 

A) Žádost o dotaci z jednotlivých programů podpory (čl. 2 odst. 1) 

1. Po uplynutí lhůty pro podání žádostí příslušný odbor žádosti zpracuje. Žádosti, které nesplňují 

podmínky nebo jsou nedostatečně vyplněny, vyřadí. Pokud žádost spadá do jiného dotačního 
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programu, žádost postoupí do příslušného programu. Úplné žádosti předloží k projednání věcně 

příslušné komisi rady města. Věcně příslušná komise navrhne seznam akcí, projektů či činností 

s doporučenou výší podpory vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií a předloží svůj návrh ke 

schválení poskytnutí dotace příslušnému kompetentnímu orgánu.  

 

2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu příslušné komise (pracovní skupiny) 

příslušný orgán (rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise 

(pracovní skupiny) na poskytnutí dotace do 50.000,- Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o 

návrhu komise (pracovní skupiny) na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000,- Kč rozhoduje 

Zastupitelstvo města Pardubic.   

 

3. Příslušný odbor zajistí zveřejnění výsledků dotačního řízení na webových stránkách města bez 

zbytečného odkladu.   

 

B) Žádost o poskytnutí dotace přímo z rozpočtu města (čl. 2 odst. 2 ) 

 

1. Žádost zpracuje věcně příslušný odbor. Žádosti, které nesplňují ani po předchozí výzvě k nápravě  

požadované náležitosti, jsou z posuzování vyřazeny. Úplné žádosti jsou následně předloženy k 

projednání příslušné komisi rady města. Věcně příslušná komise navrhne seznam akcí, projektů či 

činností s doporučenou výší podpory a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí dotace 

příslušnému kompetentnímu orgánu.  

 

2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu příslušné komise příslušný orgán (rada 

města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na poskytnutí dotace 

do 50.000,- Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu komise na poskytnutí dotace ve 

výši nad 50.000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic.   

 

C) Žádost o poskytnutí dotace z rezervy rady, primátora a náměstků primátora (čl. 2 odst. 3) 

1. Žádost zpracuje ekonomický odbor. Žádosti, které nesplňují požadované náležitosti, jsou 

z posuzování vyřazeny. Úplné žádosti jsou následně předloženy k projednání na poradě primátora, 

na níž je navrženo schválení poskytnutí dotace v požadované výši nebo její části, případně její 

poskytnutí není s odůvodněním doporučeno.  
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2. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu primátora či příslušného náměstka 

Rada města Pardubic (v případě návrhu na poskytnutí dotace do 50.000,- Kč včetně) nebo 

Zastupitelstvo města Pardubic (v případě návrhu na poskytnutí dotace ve výši nad 50.000,- Kč). 

 

Čl. 5  

Vyúčtování poskytnutých dotací 

2. Každá dotace musí být nejpozději do 31.12. daného roku řádně vyúčtována, není-li ve smlouvě o 

poskytnutí dotace uvedeno jinak.  

 

3. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě případně dle svého rozsahu datovou schránkou 

s připojeným podpisem oprávněné osoby věcně příslušnému odboru na předepsaném formuláři 

v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace a dle pravidel jednotlivých dotačních 

programů.  

 

4. Ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace může poskytovatel dotace stanovit výdaje nebo 

náklady, jejichž výše nemusí být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou. 

 

5. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace a v žádosti na položky 

uvedené v rozpočtu žádosti o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být 

akceptovatelná max. 10 procentní odchylka u jednotlivých položek.  

 

6. Z dotace mohou být financovány pouze náklady, které přímo souvisí s podpořenou akcí, 

projektem či činností a bez jejichž vynaložení by podporovaná akce, projekt či činnost nemohly 

být realizovány. Za neuznatelné výdaje jsou považovány všechny výdaje vynaložené v rozporu 

s účelem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace a náklady, jejichž vynaložení příjemce  

dotace neprokáže řádnými účetními doklady zaúčtovanými v souladu s účetními předpisy. Další 

uznatelné a neuznatelné výdaje jsou specifikovány v pravidlech pro poskytování dotací 

z příslušného programu podpory či rezervy rady, primátora či náměstků (jsou-li z nich 

poskytovány), případně v podmínkách dotačního programu a ve smlouvě o poskytnutí dotace;  

v případě dotací poskytovaných přímo z rozpočtu města jsou další uznatelné a neuznatelné 

náklady přímo definovány ve smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

7. V případě, že dotace nebyla plně využita, zašle příjemce dotace nevyužité prostředky na účet 

města a rovněž avízo o vratce dotace, ve kterém bude uvedeno: 
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Vratka dotace z programu………………………………………….., částka ve výši Kč …………, byla zaslána na 

účet……………………………../0100, dne…………………. Dále bude avízo obsahovat název projektu 

/akce/ činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, číslo smlouvy o jejím poskytnutí, název 

příjemce dotace, jméno statutárního zástupce a datum.  

Avízo o vratce se zasílá v elektronické podobě na adresu: dotacemmp@mmp.cz.  

 

8. Poskytovatel dotace je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

V případě, že je kontrolou shledáno porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel dotace v 

souladu s ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

9. Příjemce dotace, který porušil rozpočtovou kázeň, je povinen provést odvod za porušení 

rozpočtové kázně do rozpočtu statutárního města Pardubice.   

 

10. V případě, že se příjemce dotace dopustí závažného pochybení v rámci celého průběhu dotačního 

řízení (žádost o dotaci, řízení o poskytnutí dotace, čerpání či vyúčtování dotace), bude vyloučen 

z dotačního řízení na 1 rok.  Za závažná pochybení se považují: 

a) porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; 

b) porušení smlouvy o poskytnutí dotace – použití prostředků v rozporu s účelem projektu  

(vč. neprokázání použití prostředků na náklady projektu), na který byla dotace poskytnuta, 

pokud ani po předchozí výzvě nedojde k nápravě; 

c) uvedení vědomě nepravdivých údajů v žádosti o dotaci včetně jejích příloh, případně ve 

vyúčtování dotace včetně jeho příloh. 

 

11. V případě, že se příjemce dotace dopustí závažného pochybení při čerpání dotace dle odst. 9 

tohoto článku opakovaně (tj. alespoň dvakrát), bude vyloučen z dotačního řízení na 3 roky.  

 

Čl. 6  

Závěrečná ustanovení 

1. Výjimky z těchto Zásad a jakékoliv úpravy schvaluje Zastupitelstvo města Pardubic. 

 

2. Osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rámci dotačního řízení podléhají ochraně dle ust. čl. 6 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
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se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(GDPR). 

 

3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Řízení o dotacích 

zahájená před nabytím účinnosti těchto Zásad se řídí původními Zásadami pro poskytování dotací 

z rozpočtu statutárního města Pardubice (Směrnice č. 7/2017) schválenými usnesením 

Zastupitelstva města Pardubice č. Z/2240/2017 dne 14.12.2017. 

 

4. Tyto Zásady nahrazují Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 

schválené usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2240/2017 dne 14.12.2017.  

 

5. Smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč se uveřejňují v registru smluv vedeném 

Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (výjimkou jsou smlouvy o poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč 

uzavřené s fyzickou osobou nepodnikající, které uveřejnění v registru smluv podle zákona 

nepodléhají, a které budou uveřejněny na úřední desce poskytovatele dotace). 

 

                                                                                                                                   

                             

                                                                                                                                   ____________________                                          

                                                                                                              primátor města                                               
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PRAVIDLA 

poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic  
v roce 2020 

 
I.  

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje v souladu s následujícími právními 
normami: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 
Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů a související právní předpisy Evropské unie. Dále se 
poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubic.  
 

2. Celková výše Programu podpory sportu je limitována objemem finančních prostředků, které jsou 
vyčleněny pro tento účel ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubice. 

 
3. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50.000 Kč), 

může poskytnout dotaci z Programu podpory sportu, pokud žadatel předloží písemnou žádost 
včetně požadovaných příloh na předepsaném formuláři ve stanoveném termínu a tuto žádost 
projedná komise pro sport.  
 

4. Dotace se poskytuje prostřednictvím písemné veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace 
uzavřené mezi statutárním městem Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 
Smlouva o poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč podléhá schválení Zastupitelstvem města Pardubic.  

 
5. Každá konkrétní dotace musí být posouzena z hlediska souladu s články 107 a násl. Smlouvy o 

fungování Evropské unie. Dle obsahu a rozsahu dotace bude vyhodnoceno, zda její poskytnutí 
nezakládá veřejnou podporu, zda bude poskytnuta v režimu podpory „de minimis“ ve smyslu 
Nařízení Komise Evropských společenství č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 
108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis či v jiném režimu podpory. 

 
 

II.  
OBECNÁ PRAVIDLA 

A. Účel dotace 

1. Společným hlavním smyslem a účelem dotací z Programu podpory sportu města Pardubic je 
podpora uspokojování sportovních potřeb občanů města Pardubic, podpora údržby a provozu 
sportovních zařízení sloužících sportovnímu vyžití občanů města Pardubic nebo podpora 
propagace města Pardubic cestou sportu. 
 

2. Pro rok 2020 budou poskytovány z Programu podpory sportu tyto typy dotací: 
• dotace na tradiční a významné sportovní akce; 
• dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže; 
• dotace na výkonnostní sport; 
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• dotace na provoz sportovišť; 
• dotace na podporu významných sportovců; 
• dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost; 
• dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci. 

 
3. Rada města Pardubic je oprávněna v průběhu roku dle aktuální potřeby a finančních možností 

vyhlásit (na návrh komise pro sport Rady města Pardubic) výběrové řízení na tematické dotace 
poskytnuté z Programu podpory sportu. Témata, podmínky a termíny podávání žádostí navrhuje 
komise pro sport a předkládá je ke schválení Radě města Pardubic. 

 
4. Po ukončení vyhlášených dotačních kol lze požádat o individuální dotaci z Programu podpory 

sportu (v nevyhnutelných případech i v jejich průběhu). Celková výše finančních prostředků 
poskytnutých formou individuálních dotací je limitována objemem finančních prostředků 
schválených v Programu podpory sportu.   
 

5. Žádosti o individuální dotace jsou posuzovány jednotlivě a dotaci lze poskytnout na účel určený 
žadatelem v žádosti o poskytnutí dotace. Individuální dotace se poskytují na realizaci 
významných akcí či projektů, které svým charakterem přispívají k rozvoji sportovního prostředí 
města Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména města. Dále se poskytují na 
podporu akcí či projektů unikátního charakteru, dlouhodobě propagujících statutární město 
Pardubice v České republice a zahraničí a na podporu významných akcí či projektů veřejného 
zájmu. 
 

B. Podávání žádostí 

1. Žadatel předkládá žádost o poskytnutí dotace písemně na předepsaném formuláři včetně všech 
požadovaných příloh ve stanoveném termínu. 
 

2. Formulář žádosti bude zveřejněn společně s vyhlášenými podmínkami dotačního programu. 
Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města 
Pardubic (Mgr. K. Svoboda nebo Mgr. O. Kopecký) nebo na oficiálních internetových stránkách 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/dotace-granty.html. 

 
3. Žádost o dotaci v elektronické podobě lze doručit do datové schránky statutárního města 

Pardubice – ID datové schránky: ukzbx4z.  
 

4. Žádost o dotaci v listinné podobě s připojeným podpisem oprávněné osoby lze podat:  
c) prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic – výhradně v úředních hodinách 

Magistrátu města Pardubic, nebo  
d) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Magistrát města Pardubic, 

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice.  
 

5. Žádosti o dotace na tradiční a významné sportovní akce budou podány na samostatném 
formuláři ve stejném termínu a na stejnou adresu jako žádosti o zbývající typy dotací. Pravidla 
pro poskytování těchto dotací jsou uvedena v čl. III. písm. A. 
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6. Žádost bude předložena vždy jednou, ale pro snadnější a rychlejší manipulaci s žádostmi ze 
strany komise pro sport a úředníků magistrátu budou požadovány vždy 2 kopie předepsaných 
příloh s tím, že další doklady, jako kopie nájemních smluv, výpočtových listů, faktur od 
dodavatelů energií atd., budou požadovány jen v jednom vyhotovení (tyto doklady a kopie 
mohou být doloženy na datovém nosiči – CD, DVD, flash disk). 

 
7. Žádost o dotaci musí splňovat všechny formální náležitosti a obsahovat povinné přílohy. 

V případě nesplnění formálních náležitostí či chybějících údajů je žadatel vyzván elektronicky (e-
mailem), aby svou žádost o dotaci doplnil, příp. vysvětlil. Žadateli je poskytnuta přiměřená lhůta 
k opravě formálních nedostatků (zpravidla do 3 pracovních dnů). Pokud žadatel v přiměřené 
lhůtě nedostatek neodstraní, je žádost vyřazena a žadatel je o této skutečnosti písemně 
informován. 
 

8. Termín pro předložení žádostí o dotace v roce 2020 je pro všechny dotační tituly od 13.01. do 
31.01.2020. V případě vyhlášení tematických dotací v průběhu roku bude termín předložení 
žádostí uveřejněn v podmínkách vyhlášeného dotačního programu. 

 
9. U žádostí podaných v listinné podobě prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic je 

rozhodující pro splnění termínu podání žádosti datum podání uvedené na razítku podatelny 
úřadu. Tyto žádosti musí být doručeny v úředních hodinách.  

 
10. U žádostí podaných v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je 

rozhodující pro splnění termínu podání žádosti datum podání zásilky uvedené na razítku 
provozovatele poštovních služeb. 

 
11. V případě žádostí podaných v elektronické podobě je pak rozhodující pro splnění termínu podání 

žádosti datum elektronického podání.  
 

C. Výběrové řízení 

1. Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které: 
- odpovídají schváleným pravidlům pro příslušný typ dotace; 
- jsou podány na formulářích vydaných odborem školství, kultury a sportu MmP, vyplněny 

objektivními a věrohodnými údaji ve všech bodech podle pokynů a vysvětlivek vydaných k 
těmto formulářům a podepsány statutárním orgánem právnické osoby či fyzickou osobou, 
která žádost předkládá; 

- jsou předloženy spolu s kopií dokladu prokazujícího právní osobnost žadatele (je–li žadatelem 
fyzická osoba, předloží občanský průkaz) a doloženým jménem osoby, která je statutárním (či 
obdobným) orgánem (např. zápisem z poslední valné hromady subjektu atd.); subjekty 
zapsané ve veřejném rejstříku se zveřejněnými aktuálními údaji (jména statutárních 
zástupců, platné stanovy apod.) předloží výpis z tohoto rejstříku ne starší 1 měsíce; 

- jsou předloženy s prohlášením, že žadatel souhlasí po přidělení dotace se zveřejněním jména 
příjemce, účelu a výše poskytnutých finančních prostředků;  

- jsou předloženy s čestným prohlášením o neexistenci nesplněných závazků po splatnosti vůči 
městu Pardubice (vč. městských obvodů), obchodním společnostem, jichž je město přímo či 
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nepřímo ovládající osobou (DPmP, a. s., SmP, a. s., RFP, a. s., BČOV, a. s.), OSSZ, zdravotním 
pojišťovnám, státním fondům či jiným státním organizacím; 

- jsou předloženy s čestným prohlášením o tom, že organizace není v likvidaci či úpadku a ani 
nebyl podán návrh na likvidaci či návrh na zahájení insolvenčního řízení; 

- jsou předloženy ve vyhlášeném termínu pro podávání žádostí o dotace. 
 

2. Do výběrového řízení v dotačních kategoriích uvedených v článku II. písm. A. odstavci 2 nebudou 
přijaty žádosti subjektů podporované individuálními dotacemi na celoroční činnost vyčleněnými 
na samostatné řádky rozpočtu města z Programu podpory sportu nebo z Podpory sportu – vazba 
na akciové podíly města v městských společnostech. 
 

3. S ohledem na to, že žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba s trvalým 
pobytem či sídlem mimo území města Pardubic, je komise pro sport při posuzování žádostí o 
dotace a při rozhodování o poskytování dotací oprávněna vždy posoudit, jakou měrou každá 
jednotlivá žádost svým obsahem směřuje k naplnění hlavního smyslu a účelu podle článku II. 
písm. A. odstavce 1. a žádost nenaplňující tento smysl a účel odmítnout bez jejího zařazení do 
výběrového řízení. 
 

4. Komise pro sport navrhne seznam akcí, projektů či činností s doporučenou výší podpory 
vyhodnocenou dle zveřejněných kritérií v článku III. a předloží svůj návrh ke schválení poskytnutí 
dotace příslušnému kompetentnímu orgánu. 

 
5. O poskytnutí dotace a její výši rozhoduje na základě návrhu komise pro sport příslušný orgán 

(rada města či zastupitelstvo města) formou přijatého usnesení. O návrhu komise na poskytnutí 
dotace do 50.000,- Kč včetně rozhoduje Rada města Pardubic, o návrhu na poskytnutí dotace ve 
výši nad 50.000,- Kč rozhoduje Zastupitelstvo města Pardubic. 

 
6. Rada resp. zastupitelstvo města rozhoduje o všech dotačních kategoriích souhrnně (bez dotací 

na tradiční a významné akce) pro jednoho žadatele (tj. pro jednu právnickou, resp. fyzickou 
osobu). Dotace na tradiční a významné akce budou radě města (resp. zastupitelstvu města) 
předloženy ke schválení samostatně a o jejich poskytnutí bude uzavřena samostatná smlouva. 
 

7. Po schválení dotace radou resp. zastupitelstvem města bude sepsána mezi městem Pardubice a 
příslušnou právnickou či fyzickou osobou smlouva o poskytnutí dotace z  prostředků města 
Pardubic s rozdělením na jednotlivé typy dotací. Ve smlouvě budou uvedeny veškeré povinnosti, 
které musí příjemce dotace splnit. Po podepsání smlouvy bude zaslána příslušná finanční částka 
příjemci dotace. 
 

8. Žadatelé budou informováni o rozhodnutí rady, resp. zastupitelstva ve věci 
poskytnutí/neposkytnutí dotace na webových stránkách statutárního města Pardubice v 
přehledových tabulkách včetně zdůvodnění neschválení žádosti. 

 
D. Všeobecné podmínky 

1. Výše dotací je závislá na schváleném rozpočtu Programu podpory sportu města. Komise pro 
sport má právo pravidelně kontrolovat využití dotace. V případě zjištění nedostatků, jako je 
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uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů nebo nevyužití dotace na poskytnutý účel, je 
příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou finanční částku, při vážných nedostatcích se 
vystavuje riziku vyřazení svých žádostí o dotace z výběrových řízení v příštím období. 
 

2. Žadatel o dotaci má následující povinnosti: 
- umožnit členům komise pro sport a úředníkům Magistrátu města Pardubic provést kontrolu 

pravdivosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o dotaci; 
- poskytnout komisi pro sport na její žádost (v případě pochybností komise o správnosti údajů 

uvedených žadatelem o dotaci v žádosti o dotaci) potvrzení o počtu členů žadatele a o počtu 
členů příslušného sportovního svazu či obdobné střešní organizace žadatele potvrzené 
příslušným sportovním svazem či obdobnou střešní organizací žadatele;    

- umožnit členům komise pro sport a úředníkům Magistrátu města Pardubic kontrolu 
organizace a kontrolu využití poskytnuté dotace; 

- vést operativní statistickou a účetní evidenci u akcí dotovaných z prostředků Programu 
podpory sportu; 

- předkládat podrobný rozpočet akce u akcí dotovaných z prostředků Programu podpory 
sportu; 

- provést vyúčtování poskytnuté dotace;  
- uvádět na plakátech, propozicích, pozvánkách, výsledcích, apod., že na akci byla poskytnuta 

dotace z prostředků města Pardubice; 
- uvést dotovanou akci (pokud je to možné) v databázi Informačního centra města Pardubic; 
- v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených v žádosti o dotaci nebo 

nevyužití dotace na poskytnutý účel vrátit příslušnou částku na účet města; 
- poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice; 
- na veřejně přístupném a viditelném místě uveřejnit výši poskytnuté dotace z prostředků 

města a o výši dotace informovat na svých oficiálních webových stránkách. 
 

3. Žadateli o dotaci, který splní veškeré podmínky pro poskytnutí dotace a který svou činnost ve 
sportovní oblasti ke dni podání žádosti aktivně provozuje (též jako právní nástupce): 
a. max. po dobu jednoho roku, bude navrženo poskytnutí dotace ve výši 20 % z částky 

vypočtené dle níže uvedených pravidel,  
b. max. po dobu tří let, bude navrženo poskytnutí dotace ve výši 50 % z částky vypočtené dle 

níže uvedených pravidel,  
c. po dobu delší než 3 roky, bude navrženo poskytnutí dotace ve výši vypočtené dle níže 

uvedených pravidel. 
Tato podmínka se nevztahuje na dotace na tradiční a významné akce. 
 

4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 
 

E. Vyúčtování dotace 

1. Příjemce dotace má povinnost vést získanou podporu ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj 
bylo možno zjistit údaje o použití dotace. 
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2. Dotace musí být využita na náklady vzniklé a uhrazené v témže roce, ve kterém byla dotace 
poskytnuta, není-li ve smlouvě o poskytnutí dotace uvedeno jinak. 

 
3. Příjemce je povinen doručit poskytovateli vyúčtování dotace nejpozději do data, které je 

uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace (pro dodržení termínu doručení vyúčtování platí 
analogicky postup jako v případě podání žádostí dle ustanovení čl. II. písm. B. odst.  10, 11 a 12). 
 

4. Vyúčtování dotace se předkládá v listinné podobě, případně dle svého rozsahu datovou 
schránkou s připojeným podpisem oprávněné osoby věcně příslušnému odboru na 
předepsaném formuláři v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace, nejpozději do 
data, které je uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace. Vyúčtování dotace obsahuje kopie 
prvotních účetních dokladů, doklady potvrzující uskutečnění výdaje (výpisy z účtu, pokladní 
výdajové doklady), seznam všech dokladů předložených ve vyúčtování dotace, propagační 
materiály dokládající uskutečnění akce, projektu či činnosti, stručné zhodnocení dotovaného 
projektu a další doklady uvedené v předepsaném formuláři vyúčtování a ve smlouvě. 
 

5. V rámci tematických dotací z Programu podpory sportu může poskytovatel dotace ve 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace stanovit výdaje nebo náklady, jejichž výše nemusí 
být prokazována a které budou vyúčtovány paušální částkou. 
 

6. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce 
příslušnou finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele. Při zjištění vážných nedostatků se 
vystavuje příjemce riziku vyřazení žádosti o dotaci z výběrového řízení v příštím období. 

 

7. Nevyčerpané prostředky na projekt, který byl realizován úsporněji nebo se neuskutečnil vůbec, 
je nutné vrátit nejpozději do konce daného kalendářního roku na účet města č. 326561/0100. 
 

8. Pro realizaci projektu dotovaného z Programu podpory sportu jsou stanoveny tzv. uznatelné a 
neuznatelné náklady projektu. 
Za uznatelné náklady jsou považovány zejména: 
- provozní náklady (el. energie, voda, plyn atd., svoz odpadu, neinvestiční údržba a drobné 

neinvestiční opravy). Zálohová faktura není daňovým dokladem, při závěrečném vyúčtování je 
nutno doložit konečnou fakturu za vyúčtování energie. 

- náklady na nájemné za pronájem sportovišť; 
- materiální vybavení (pouze neinvestiční do 40.000 Kč: např. materiální vybavení sportovců, 

týmu, sportovní materiál, speciální tréninkové pomůcky, stroje), v případě poskytnutí dotace 
jako investiční (schváleno a uvedeno ve smlouvě o poskytnutí dotace) lze vyúčtovat i 
materiální vybavení převyšující limit 40 tis. Kč; 

- doprava (cestovné – jízdné na soutěže a soustředění, pronájem vozidla, faktury za dopravu). 
V případě vyúčtování cestovného – jízdného doložit kopie jízdenek za vlak, autobus, atd. 
V případě uplatnění cestovních náhrad za použití soukromého vozidla doložit směrnici klubu, 
která určuje výši platby za 1 km nebo v případě výpočtu cestovních náhrad dle zákona 
(zákoník práce) doložit ofocený velký technický průkaz s údaji o spotřebě a druhu pohonných 
hmot a kopii dokladu o nákupu pohonných hmot. Pokud není doklad o nákupu pohonných 
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hmot, je možné použít pro výpočet údaje z vyhlášky Ministerstva práce a soc. věcí o ceně 
pohonných hmot pro daný rok. 

- poplatky dle sazebníků svazů (přihlášky do soutěží, startovné, licence, atd.); 
- zajištění utkání (pořadatelská služba, zapisovatel, rozhodčí, statistik, delegáti, komisaři, atd.); 
- ubytování a společné stravné účastníků na soutěžích a soustředěních – nutno doložit 

seznamem účastníků; 
- věcné ceny; 
- odměny (správcům sportovních areálů či zařízení provozovaných žadatelem a mládežnickým 

trenérům). 
 

Neuznatelné náklady, na které nelze využít dotaci jsou: 
- finanční odměny a peněžní dary za umístění/účast v soutěžích nebo turnajích (prize money); 
- pohoštění, rauty a nákup potravin (výjimkou je nákup potravin jako cen pro vítěze turnajů, 

soutěží atd.); 
- daně (výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace je neplátce této daně 

nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně); 
- telefonní služby, 
- penále, srážky a další finanční postihy; 

- leasing, splátky úvěrů, půjček a podobných finančních produktů, včetně příslušenství (úroky, 
úroky z prodlení a náklady spojené s jejich uplatněním), a dále veškeré plnění vzniklé 
v důsledku porušení povinnosti plnit svůj peněžní závazek (např. smluvní pokuty a penále); 

- správní, soudní a bankovní poplatky; 
- nákup hráčských práv, platby za nákup a hostování hráčů (sportovců);  
- pojištění majetku; 
- dotaci nelze vyúčtovat formou zápočtu, ale pouze úhradou nákladů. 
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III.  
PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOTACÍ 

A. Dotace na tradiční a významné sportovní akce 

1. Dotace je určena na podporu pořádání tradičních a významných sportovních akcí. Město svým 
finančním příspěvkem vyjadřuje svou podporu. 

 
Rozdělení sportovních akcí: 
• jednorázové sportovní akce v daném roce – např. světové a evropské poháry, mistrovství 

světa či Evropy, mistrovství ČR, popř. české poháry a podobné závody s celostátním 
významem; 

• sportovní akce s dlouholetou tradicí (více jak 10 let), které dlouhodobě přispívají k image 
města a mají zpravidla ve svém názvu i název města; 

• sportovní akce s mezinárodní účastí, které se pořádají pravidelně, ale ještě nesplňují 
podmínky předchozího bodu, přesto jsou významnou propagací sportu a města. 
 

2. Žadatel je oprávněn požádat o dotaci na pořadatelství maximálně 3 tradičních nebo významných 
akcí. V případě multioborových tělovýchovných jednot a spolků může žadatel předložit žádost o 
dotaci na podporu maximálně 3 akcí každého sportovního oddílu. 
 

3. Výše dotace poskytnuté na akci může činit maximálně 70 % z celkových vynaložených nákladů na 
akci. Celková výše dotace na akci se bude odvíjet od položek uvedených v rozpočtu akce, který je 
nedílnou součástí žádosti o dotaci. Rozpočet, resp. upravený rozpočet (dle písm. A. odst. 5 
tohoto článku), a položky v něm uvedené jsou závazné pro podání vyúčtování. V případě 
nedodržení je příjemce dotace povinen vrátit celou dotaci či její poměrnou část poskytovateli. 
 

4. Pořadatel, který obdrží dotaci na pořádanou akci, se zavazuje, že v rámci propagační kampaně 
akce a v průběhu jejího konání bude vhodným a viditelným způsobem prezentovat statutární 
město Pardubice. K zajištění propagace je možné zapůjčit bannery „Žijeme sportem“. Příjemce 
dotace umožní vstup na akci zástupci poskytovatele, případně zástupci komise pro sport za 
účelem zhodnocení propagace statutárního města Pardubice a zajištění akce. 
 

5. Rozpočet uvedený v žádosti bude výchozí při schvalování dotace.  Žadatel, který obdrží dotaci 
(bude mu navržena) v jiné výši, než o kterou žádal, dodá na základě vyzvání upravený rozpočet 
na danou akci (projekt), a to dle výsledné výše přidělené dotace.  
 

6. Příjemce dotace je povinen před uspořádáním akce informovat zástupce poskytovatele dotace 
o veškerých změnách v žádosti uvedených údajů týkajících se akce (termín, místo konání a další 
změny) na adresu ondrej.kopecky@mmp.cz. 
 

7. Komise pro sport si vyhrazuje právo, že v případě nesplnění podmínek v bodě 3. bude 
v následujícím roce příslušnému pořadateli, který bod porušil, navrženo krácení finanční částky. 
 

8. Termíny pro podání vyúčtování jsou stanoveny následovně: 
- akce konané od 1.1. do 31.3. vyúčtovat nejdéle do 30. června stejného roku; 
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- akce konané od 1.4. do 30.6. vyúčtovat nejdéle do 30. září stejného roku; 
- akce konané od 1.7. do 31.12. vyúčtovat nejdéle do 31. prosince stejného roku. 

 
9. Komise pro sport každou žádost o dotaci individuálně posoudí podle následujících obsahových 

kritérií. 
 

Kritérium Maximální počet bodů 
Zpracování projektu/akce (připravenost žadatele k pořádání, 
jasná formulace obsahu, cíle a cílových skupin) 

20 bodů 

Tradice a významnost akce (ročník konání akce v Pardubicích - 
dle charakteru akce i mimo Pardubice, významnost akce 
v rámci města, kraje, ČR, mezinárodní)  

20 bodů 

Počet účastníků (počet startujících sportovců, týmů a 
předpokládaný počet diváků) 

20 bodů 

Finanční stránka akce (hospodárnost, přiměřenost a efektivita 
rozpočtu akce, rozpočet je jasný a zároveň podrobný, 
navrhované výdaje jsou nezbytné pro dosažení cíle, 
vícezdrojové financování a podíl realizátora, výše startovného) 

40 bodů 

Význam a přínos pro město (marketingový a divácký dosah 
mimo diváky na místě, unikátnost akce, zapojení veřejnosti) 

50 bodů 

Maximální počet bodů, které lze při hodnocení získat 150 bodů 

Minimální počet bodů pro přidělení dotace 75 bodů 

 
10. Na základě bodového hodnocení žádostí bude vypočtena výše navržené dotace. 

 
11. Komise pro sport může v rámci hodnocení žádosti navrhnout redukci výše celkové požadované 

dotace v případech, kdy tyto neodpovídají zásadám efektivního, účelného a hospodárného 
vynakládání veřejných prostředků. Při hodnocení mohou být některé položky rozpočtu 
projektu/akce zcela či z části nepodpořeny. 

 
 

B. Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže 

1. Spolkovou sportovní činností dětí a mládeže se pro účely těchto pravidel rozumí pravidelná a 
dlouhodobá sportovní příprava (trénink minimálně 1x týdně po dobu minimálně 10 měsíců za 
rok) dětí a mládeže.  
 

2. Dotace je určena k úhradě nákladů na zajištění sportovišť pro děti a mládež (provoz a údržba 
sportovišť, nájemné sportovišť), dále k úhradě nákladů s pořízením sportovního vybavení pro 
děti a mládež, k úhradě nákladů na dopravu dětí a mládeže ke sportovním akcím, k úhradě 
nákladů za společné tréninkové soustředění/kemp pro děti a mládež a také na úhradu odměn 
pro trenéry dětí a mládeže. 
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3. Žadatelem musí být právní subjekt (zapsaný spolek a jiné PO), jehož hlavní činností je sportovní a 
tělovýchovná činnost, tj. tělovýchovné a tělocvičné jednoty („TJ“), sportovní kluby („SK“), apod., 
které zajišťují a provádějí spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže. Žadatelem nemůže být 
organizace, která sdružuje více TJ nebo SK s vlastní právní subjektivitou. 
 

4. Komise pro sport při posuzování žádostí o dotaci na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže, 
vychází z těchto kritérií: 
• počet členů dětí a mládeže u žadatele aktivních (soutěžících) a neaktivních (nesoutěžících), 
• počet dětí a mládeže s trvalým pobytem v Pardubicích, 
• průměrný počet akcí/týden u jednotlivých věkových kategorií. 
 

5. Aktivní (soutěžní) člen je ten, který se zúčastnil minimálně 1 oficiální soutěže za rok 2019. 
Jednou soutěží je jeden soutěžní den (jeden nebo více utkání/zápasů, jeden nebo více startů 
v individuálních disciplínách). 
 

6. Za oficiální soutěž se považuje mistrovský zápas, turnaj, závod nebo soutěž pořádaná, řízená 
nebo vyhlášená příslušným sportovním svazem (zastřešující organizací) daného sportovního 
odvětví (celorepublikovým nebo oblastním), případně soutěž uvedená v oficiální termínové 
listině příslušného svazu, a to s cílem stanovit pořadí v příslušné struktuře soutěží v daném 
sportovním odvětví. Svaz eviduje výsledky takových soutěží a start v nich je podmíněn registrací 
v příslušném svazu. 
 

7. Příslušný sportovní svaz (zastřešující organizace) působí na celostátní úrovni jako autorita 
daného sportovního odvětví v ČR, sdružuje subjekty provozující daný sport napříč ČR a vzhledem 
k tomu má i odpovídající členskou základnu a historii.  
 

8. Člen žadatele z kategorie dětí a mládeže, který nesplní podmínky uvedené v odstavci 5 a 6, je 
považován za neaktivního (nesoutěžního).  

 
9. O dotaci subjekt žádá na předepsaném tiskopise, ve kterém uvede: 

a. počet členů aktivních a neaktivních dětí (tj. nar. 1. 1. 2005 a mladší) s trvalým pobytem 
v Pardubicích a s trvalým pobytem mimo Pardubice a počet členů aktivní a neaktivní 
mládeže (tj. nar. 1. 1. 1997 do 31. 12. 2004 včetně) s trvalým pobytem v Pardubicích a 
s trvalým pobytem mimo Pardubice v oddílu k 31. 12. 2019. Každá TJ či SK s více 
sportovními oddíly odevzdá seznamy dětí a mládeže vyplněné po oddílech, nikoli za celou TJ 
či SK souhrnně; 

b. výši příspěvků dětí a mládeže v roce 2019 + celkovou částku vybranou na členských 
příspěvcích dětí a mládeže za rok 2019; 

c. průměrný počet akcí, kterých se každý člen dětí/mládeže za týden účastní. Akcí se rozumí 
plánovaná, odborně řízená a pravidelně prováděná tělocvičná (sportovní) činnost o 
minimální době trvání 60 minut, která je součástí dlouhodobě probíhajícího procesu (min. 
10 měsíců v roce); příkladem akce je trénink, závod, utkání; 

d. přehled využívaných sportovišť dětmi a mládeží; 
e. seznam kvalifikovaných trenérů pravidelně se podílejících na přípravě dětí a mládeže, 

s uvedením jejich kvalifikace. 
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Výše uvedené údaje doloží žadatel  
• abecedním jmenným seznamem aktivních (soutěžících) členů včetně data narození a adresy 

trvalého bydliště a abecedním jmenným seznamem neaktivních (nesoutěžících) členů 
včetně data narození a adresy trvalého bydliště k 31. 12. 2019, a to po kategoriích děti (tj. 
nar. 1. 1. 2005 a mladší) a mládež (tj. nar. 1. 1. 1997 do 31. 12. 2004 včetně); 

• rozvrhem tréninkových hodin jednotlivých kategorií mládeže;  
• rozlosováním soutěží, výsledkovými listinami (případně prezenčními listinami závodů); 
• výsledovkou analyticky nebo výkazem zisku a ztrát.  

 
10. Výpočet dotace je proveden dle tohoto vzorce: 

Dotace = ((PDA x 1,5) x (1+a/10) + PMA x (1+a/10) + (PDN x 0,2) x (1+a/10) + (PMN x 0,2) x 
(1+a/10)) x K 

 
Vysvětlivky:  
PDA – počet členů pardubických dětí aktivních 
a – průměrný počet akcí za týden 
PMA – počet členů pardubické mládeže aktivní 
PDN – počet členů pardubických dětí neaktivních 
PMN – počet členů pardubické mládeže neaktivní 
K – dotační koeficient (pro všechny stejný, závislý na alokaci prostředků v titulu) 

 
11. Dotace je finanční podporou sportovní činnosti spolku pro vlastní členskou základnu, od nichž 

jsou vybírány členské příspěvky ve výši minimálně 500,- Kč / osoba / rok. 
 
12. Na členy žadatele z kategorie dětí a mládeže, kteří jsou neaktivní (nesoutěžní) bude dotace 

krácena koeficientem 0,2. 
 

13. Komise využije údaje z žádosti (výše členských a oddílových příspěvků, využívání sportovních a 
tělovýchovných zařízení apod.) pro svou další činnost. 

 
 

C. Dotace na výkonnostní sport 
 

Výkonnostním sportem se pro účely těchto pravidel rozumí organizovaná pohybová aktivita, 
provozovaná za účelem dosažení co nejvyšší výkonnosti v daném sportu, jejímž prokazatelným 
výsledkem je umístění v soutěžích mistrovství ČR a dalších vybraných soutěžích. Podporovány v oblasti 
výkonnostního sportu jsou takové sportovní kluby a jejich členové, kteří reprezentují město Pardubice 
ve sportech, které jsou světově rozšířené, mají jasně danou organizační strukturu a strukturu soutěží 
domácích i světových.  

 
1. Dotace je poskytována na podporu výkonnostního sportu sportovních oddílů a klubů 

v Pardubicích. 
 

2. Podkladem pro určení výše dotace je žádost o poskytnutí dotace s přílohou (Dotazník 
o sportovní úspěšnosti), který vyplňuje každý žadatel o poskytnutí dotace. V případě, že není 
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sportovní odvětví zařazeno v některé z kategorií preference, vyplní žadatel o dotaci dotazník 
s informacemi o daném sportovní odvětví (viz kapitola III oddíl C odst. 7). 
 

3. Výsledky mistrovských soutěží musí být dohledatelné na webových stránkách střešní organizace, 
včetně cesty, kterou bylo výsledků dosaženo (výsledky, pavouky apod.), nedohledatelné výsledky 
nebudou hodnoceny. 
 

4. Komise pro sport provede vyhodnocení dotazníků bodovým systémem. 
 

5. Hodnocení sportovní úspěšnosti: 
• u individuálních sportů se hodnotí sportovní výsledky dorostu, juniorů a dospělých v roce 

2019, resp. v dlouhodobé soutěži 2018/2019; u kolektivních sportů současná výkonnost, tj. 
účast v dlouhodobé soutěži 2019/2020; 

• do hodnocení se započítávají výsledky jednotlivců do 8. místa v mistrovství ČR v roce 2019 
(na umístění na 9. a horším místě na mistrovství ČR se nebere zřetel); nezapočítávají se 
výsledky jednotlivců, kteří skončili v posledních 50 % startujících závodníků (např. při počtu 
startujících v soutěži 8, se hodnotí jen umístění do 4. místa); 

• výsledky družstev v individuálních sportech se započítávají do 8. místa v mistrovství ČR v roce 
2019 (na umístění na 9. a horším místě na mistrovství ČR nebude komise brát zřetel), 
nezapočítávají se výsledky družstev, která skončila v posledních 50 % startujících družstev; 
započítány budou i výsledky dlouhodobých soutěží, které jsou strukturovány do více úrovní, a 
to maximálně v páté nejvyšší soutěži (účast v šesté a nižší soutěži nebude komisí pro sport 
hodnocena). Body lze přiznat pouze za účast v první polovině (zaokrouhleno nahoru) 
struktury soutěží dané věkové kategorie. Rovněž nebude hodnocena účast v soutěži, která je 
na nižší než regionální (krajské) úrovni; 

• u výsledků družstev v kolektivních sportech se hodnotí současné postavení v soutěžích, a to 
maximálně v páté nejvyšší soutěži (účast v šesté a nižší soutěži nebude komisí pro sport 
hodnocena). Rovněž nebude hodnocena účast v soutěži, která je na nižší než regionální 
(krajské) úrovni; 

• při hodnocení sportovní úspěšnosti se přihlíží k velikosti sportovního odvětví v ČR (počet 
členů ve sportovním svazu); 

• bodové hodnocení: 
INDIVIDUÁLNÍ SPORTY 
a) jednotlivci 

 
Počet 

členstva 
Umístění v soutěžích 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8. 
do 2 000 8 5 3 1 0 0 0 
2 000 - 5 000 9 6 4 2 1 0 0 
5 000 - 8 000 10 7 5 3 2 1 0 
8 000 - 12 000 11 8 6 4 3 2 1 
12 000 - 30 000 13 10 7 5 4 3 2 
30 000 - 80 000 14 11 9 7 6 5 4 
80 000 - 120 000 15 12 10 8 7 6 5 
120 000 a více 17 14 12 9 8 7 6 
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- Boduje-li jednotlivec ve více disciplínách ve stejné věkové kategorii, započtou se do 
sportovní úspěšnosti nejlepší 3 výsledky. 

- U sportů, kde je možné v MČR získat méně než 3 výsledky, se výsledky donásobí na stejnou 
úroveň (koef. 3 v případě 1 možného výsledku, koef. 3/2 v případě 2 možných výsledků). 

- Získá-li jednotlivec body ve stejné disciplíně ve více věkových kategoriích, započítává se jen 
jedna (vyšší) bodová hodnota. 

- U sportů, které se dělí na sekce (plavání, kanoistika, cyklistika) se bude při stanovení počtu 
bodů vycházet z členské základny jednotlivých sekcí. 

- Členská základna pro atletiku se bude počítat z členské základny sekce běhů, sekce vrhů a 
sekce skoků, a to aktuálním poměrem členské základny v těchto sekcích. Bodová hodnota 
výsledků družstev v atletice však bude počítána z celé členské základny atletiky. 

 
b) družstva (u sportů, kde vedle individuálních soutěží existují i soutěže družstev) 
 
Soutěže družstev v individuálních sportech jsou zpestřením, nikoli však podstatou těchto sportů. 
Proto komise pro sport krátí bodovou hodnotu získanou výpočtem níže uvedeným koeficientem. 
 

Počet 
členstva 

Umístění v soutěžích 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8. 

do 2 000 9 6 4 2 1 0 0 
2 000 - 5 000 10 7 5 3 2 1 0 
5 000 - 8 000 11 8 6 4 3 2 1 
8 000 - 12 000 12 9 7 5 4 3 2 
12 000 - 30 000 13 10 8 6 5 4 3 
30 000 - 80 000 14 11 9 7 6 5 4 
80 000 - 120 000 15 12 10 8 7 6 5 
120 000 a více 17 14 12 9 8 7 6 
 

- Body získané podle tabulky za umístění se vynásobí počtem členů družstva podle 
jednotlivých sportů: 
atletika 23, badminton 8, bikros 4, billiard 4, box 10, crossmiton 8, golf 8, jachting 6, judo 
10, kanoistika 9, karate 7 (ženy 5), krasobruslení 20, kuželky 7, lukostřelba 4, orientační 
sporty 8, plavání 12, radiový OB 8, sportovní gymnastika 6, stolní tenis 6, šachy 8, taekwon-
do ITF 6, tenis 12, triatlon 6, veslování 13. 

- Sportům, které mají možnost získat body v jednotlivcích a družstvech, se dosažené body 
družstvy násobí koeficientem 0,25. 

- Na výsledky družstev, které nemají samostatné MČR, ale výsledky za sezonu jsou jen 
spočítány na základě výsledků jednotlivců, nebude brán zřetel. 

- Soutěže družstev, které jsou dlouhodobé a jsou strukturovány ve více úrovních (např. 
extraliga, 1. liga, 2. liga apod.) platí výpočet bodů dle principů a tabulek kolektivních sportů.  

- Subjektům, které mají v individuálních sportech započitatelné výsledky pouze v takto 
strukturovaných soutěžích družstev, nebude výsledná bodová hodnota násobena 
koeficientem 0,25. 

- Subjektům, které získají v individuálních sportech body v jednotlivcích a strukturovaných 
soutěžích družstev, se dosažené body družstvy násobí koeficientem 0,25. Pokud bodový 
součet za soutěže jednotlivců a za výsledky družstev (krácené koef. 0,25) bude nižší než 
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přidělené body za soutěže družstev koeficientem nekrácené, bude komise pro sport 
navrhovat dotaci pouze dle počtu bodů za soutěže družstev koeficientem nekrácené. 
 

KOLEKTIVNÍ SPORTY 

Z důvodu rozlišení kvality soutěží mezi kategoriemi dospělých a dorostu a většího věkového 
rozsahu kategorie dospělých jsou rozlišeny soutěže dospělých a dorostu a juniorů). 
 

c) družstva – dorost a junioři 
 

Počet 
členstva 

Umístění v soutěžích 
1. 2. 3. 4. 5. 

do 2 000 3 1 0 0 0 
2 000 - 5 000 4 1 0 0 0 
5 000 - 8 000 5 2 1 0 0 
8 000 - 12 000 7 4 2 1 0 
12 000 - 30 000 9 6 4 2 1 
30 000 - 80 000 10 7 5 3 2 
80 000 - 120 000 11 8 6 4 2 
120 000 a více 16 10 8 6 4 

 
d) družstva – dospělí 
 

Počet 
členstva 

Umístění v soutěžích 
1. 2. 3. 4. 5. 

do 2 000 4 2 1 0 0 
2 000 - 5 000 6 3 2 1 0 
5 000 - 8 000 7 4 3 2 1 
8 000 - 12 000 9 6 4 3 2 
12 000 - 30 000 12 9 7 4 3 
30 000 - 80 000 13 10 8 5 4 
80 000 - 120 000 16 12 10 7 6 
120 000 a více 21 15 12 9 8 

 
- Body získané podle tabulky za umístění se vynásobí počtem členů družstva podle 

jednotlivých sportů:  
americký fotbal 25, baseball 24, basketbal 12, florbal 20, fotbal 14, házená 13, hokejbal 22, 
lacrosse 23, lední hokej 22, softbal 17, volejbal 12. (viz výše). 

- Dále se počet bodů násobí tzv. stupňovým koeficientem. Ten odlišuje počet stupňů 
struktury soutěží v daném sportovním odvětví pro danou věkovou kategorii. Koeficient je v 
rozmezí od 1,1 do 2,0. (např. je - li soutěž desetistupňová, je koef. 2, je - li sedmistupňová, 
je koef. 1,7 atd.). 
Body lze přiznat pouze za účast v první polovině (zaokrouhleno nahoru) struktury soutěží 
dané věkové kategorie (Např. u šestistupňové struktury soutěží bude brán zřetel na účast 
družstva v první, druhé nebo třetí nejvyšší soutěži, na účast ve čtvrté až šesté nejvyšší soutěži 
nebude brán zřetel.). 
 
Příklady koeficientů u některých druhů sportů dle aktuální struktury jejich soutěží: 
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fotbal - muži 2 
fotbal - dorost, volejbal - dospělí 1,7 
basketbal - muži, hokejbal - muži, lední hokej – muži, florbal - muži 1,7 
volejbal - starší dorost 1,5 
házená - dospělí, lední hokej – junioři, florbal - junioři 1,4 
basketbal - dorost a ženy, hokejbal - dorost a junioři, softbal - muži, házená - dorost, lední 
hokej - dorost, volejbal - mladší dorost, fotbal – ženy, florbal - ženy 1,3 
softbal – junioři, florbal – juniorky, lední hokej – ženy, fotbal – dorostenky a juniorky 1,2 
 

- Jednotlivým sportovním odvětvím je přiřazen koeficient dle tabulky rozdělení sportů do 4 
kategorií dle preferencí („preferenční koeficient“). Koeficient násobí počet získaných bodů. 
Koeficient pro 1. úroveň preference je 4, pro 2. úroveň preference je 2, pro 3. úroveň 
preference je 1 a pro 4. úroveň preference je 0,5. 

- Získaný počet bodů je vynásoben konstantou, která je limitována výší rozpočtu na 
výkonnostní sport v Programu podpory sportu. 

Kategorie sportovních odvětví pro přidělení koeficientu preferovaným sportům: 
 

Kategorie Sportovní odvětví 

Preference na úrovni 1 
(40 bodů a více) 

atletika, badminton, basketbal*, bikros, florbal, fotbal*, golf, jachting, 
lední hokej*, orientační sporty, plavání, veslování 

Preference na úrovni 2 
(30 – 39 bodů) 

billiard, házená, hokejbal, malá kopaná, plochá dráha, sjezdová 
kanoistika, softball, sportovní gymnastika, sportovní potápění, stolní 
tenis, šachy, tenis, triatlon, volejbal 

Preference na úrovni 3 
(20 – 29 bodů) 

box, crossminton, horolezectví, judo, karate, krasobruslení, lacrosse, 
plážový volejbal, sportovní střelba, taekwon-Do ITF  

Preference na úrovni 4 
(19 bodů a méně) 

americký fotbal, brazilian jiu-jitsu, kickbox, kin-ball, kuželky, 
lukostřelba, radiový orientační běh, sky running 

* vyjma subjektů podpořených individuálními dotacemi 
 
6. Rozdělení sportovních odvětví do kategorií preferencí je vytvořeno na základě těchto kritérií:  

• Tradice sportovního odvětví v Pardubicích (max. 8 bodů). 
• Mezinárodní význam sportovního odvětví (max. 10 bodů). 
• Velikost sportovního odvětví (členská základna) v rámci České republiky (max. 8 bodů). 
• Velikost sportovního odvětví (členská základna) v rámci města Pardubice (max. 8 bodů). 
• Divácká popularita sportovního odvětví v Pardubicích (max. 3 body). 
• Mediální publicita sportovního odvětví (max. 3 body). 
• Sportovní reprezentace pardubických sportovců na vrcholných mezinárodních akcích (max. 

16 bodů). 
 

7. V případě, že o dotaci požádá subjekt ve sportovním odvětví, které není zařazené do výše 
uvedených kategorií preference 1 – 4, dojde na základě údajů ze žádosti a z dotazníku k zařazení 
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sportovního odvětví do příslušné kategorie preference dle kritérií v odst. 6. Sportovní odvětví, 
která jsou v kategoriích preferencí již zařazená se znovu nehodnotí. 
 
Komise využívá pro svoji další činnost údaje získané z dotazníků v roce 2019. 
 
 

D. Dotace na provoz sportovišť 
 

1. Dotace je určena samostatnému právnímu subjektu (spolky - TJ, SK, fyzické osoby podnikající 
apod.) provozujícímu pravidelnou sportovní nebo tělovýchovnou činnost ve sportovních 
zařízeních: 
a. na pokrytí části prokazatelně vynaložených nákladů na nájemné; 
b. na pokrytí části prokazatelně vynaložených nákladů na energie za užívání sportovních 

zařízení; 
c. k zajištění provozu, údržby a drobných oprav sportovních zařízení, která jsou v majetku 

spolků se sídlem v Pardubicích, nikoli v majetku jiných subjektů. Komise pro sport však může 
učinit výjimku, a to např. pokud je sportovní zařízení v majetku města; 

d. na částečnou odměnu správci sportovního zařízení, který je zaměstnancem spolku (TJ, SK), 
jež na uvedeném zařízení vykonává svoji pravidelnou sportovní činnost a je vlastníkem 
sportovního zařízení nebo má s vlastníkem zařízení uzavřenou nájemní smlouvu. 

 
2. Dotace je určena na sportovní zařízení nacházející se na území města Pardubice, výjimečně i na 

zařízení, nacházející se mimo území města Pardubice. Upřednostňovány budou žádosti o dotace 
na zařízení nacházející se na území města Pardubice. Dotace se vztahuje na tato sportovní 
zařízení: 
• atletické, plochodrážní či jiné stadióny, 
• plavecké bazény, 
• bikrosové a jiné dráhy, 
• fotbalová, softbalová hřiště, hřiště na malou kopanou a jiná otevřená travnatá hřiště, 
• sportovní haly a tělocvičny, 
• tenisové, volejbalové, nohejbalové a jiné kurty, 
• herny stolního tenisu, kuželek apod., 
• loděnice, střelnice a jiná sportovní zařízení. 

 
3. Podporovaná sportoviště: 

• Sportoviště vlastněné městem Pardubice nebo společností, ve které má město Pardubice 
podíl. Nebo je město Pardubice zřizovatelem subjektu, který je majitelem sportoviště. 

• Sportoviště vlastněné Pardubickým krajem nebo společností, ve které má Pardubický kraj 
podíl. Nebo je Pardubický kraj zřizovatelem subjektu, který je majitelem sportoviště. 

• Sportoviště vlastněné Univerzitou Pardubice. 
• Sportoviště je tradičním sportovištěm (existuje minimálně 5 let). 
• Sportoviště vlastní a využívá tradiční sportovní klub (klub existuje minimálně 3 roky). 
• Sportoviště, které sportovní komise města Pardubic uzná jako nenahraditelné. 
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4. Při určení výše dotace (a tím i výše té části nákladů, která bude případnou dotací kryta) zohlední 
komise pro sport zejména následující kritéria na straně žadatele o dotaci: 
• zda se jedná o užívání sportovního zařízení k aktivní sportovní nebo tělovýchovné činnosti 

dětí a mládeže, 
• zda se jedná o užívání sportovního zařízení ke sportovní nebo tělovýchovné činnosti 

zdravotně handicapovaných osob (bez ohledu na jejich věk či sportovní výkonnost), 
• zda žadatelem o dotaci je subjekt, který nese (např. z titulu dlouhodobé nájemní smlouvy) 

ze svého majetku náklady na údržbu a opravy sportovního zařízení. 
 
5. Výpočet výše přidělené dotace: 

 
D = (ŽOČI + ČPÚ) * K 

 
Rozpočet kapitoly 

Koeficient = ----------------------------- 
Suma nákladů 

 
Vysvětlivky:  
D – přidělená dotace, K – koeficient, ŽOČI – žádaná oprávněná částka individuální na nájemné a energie 
(oprávněné nájemné, odečtené příjmy z pronájmů a podnájmů sportovišť apod.), ČPÚ – částka na provoz a 
údržbu 
 

6. Maximální částka na provoz a údržbu (ČPÚ) sportovních zařízení, která lze žadatelům zajišťujícím 
provoz, údržbu a drobné opravy svých sportovních zařízení přiznat, je určena následující 
tabulkou: 
 
Velkoobjemové, víceúčelové sportoviště 
s tribunami a zázemím 
(např. atletický stadion, plochodrážní stadion) 

150 000 Kč 

Budova či hala o velikosti hrací plochy více než 
800 m2 se zázemím a prostorem (tribunou) pro diváky 
(např. sportovní hala, tělocvična, nafukovací hala, kuželna s plochou 800 m2) 

100 000 Kč 

Venkovní hřiště o rozměru min. 5 000 m2 
(např. fotbalové hřiště, bikrosová dráha) 

75 000 Kč 

Budova či hala o velikosti hrací plochy více než 200 m2 
(např. velká tělocvična, kuželna min. 200 m2) 

50 000 Kč 

Venkovní hřiště o velikosti hrací plochy min. 1 300 m2 
(např. hokejbalové hřiště, menší fotbalové hřiště) 

40 000 Kč 

Budova či hala o velikosti hrací plochy do 200 m2 
(např. malá tělocvična do 200 m2) 

30 000 Kč 

Venkovní sportoviště o velikosti hrací plochy min. 500 m2 
(např. tenisový kurt, hřiště na malou kopanou) 

20 000 Kč 

Jiné venkovní sportoviště o velikosti hrací plochy do 500 m2 
(např. volejbalový kurt, nohejbalový kurt) 

10 000 Kč 
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7. Dotaci na pokrytí vynaložených nákladů na nájemné a energie lze poskytnout pouze subjektům, 
které doloží práci s aktivní mládeží s trvalým pobytem v Pardubicích (v počtu alespoň 10 členů 
mládeže). Splnění této podmínky se nevyžaduje v případě sportů, u nichž v důsledku jejich 
specifického charakteru či podmínek (technických či věkových) je její splnění obtížně 
realizovatelné (za takové sporty jsou považovány zejména motoristické a bojové sporty).  
 

8. Žadatel musí po případném schválení dotace splnit podmínky vyplývající ze zákona o zadávání 
veřejných zakázek, pokud realizace dotované akce tomuto zákonu podléhá. 
 

9. V případě čerpání dotace na drobnou údržbu/opravu je žadatel povinen současně s předložením 
vyúčtování dotace předložit také fotodokumentaci provedených prací (tzn. foto před a po 
realizaci opravy). 
 

10. Podmínkou kladného vyřízení žádosti o dotaci je vždy poskytnutí listiny prokazující právní titul 
užívání sportovního zařízení žadatelem o dotaci (nájemní smlouvy či dokladu o vlastnictví 
sportovního zařízení) a poskytnutí řádných účetních dokladů prokazujících výši nákladů 
vynaložených žadatelem o dotaci. 

 
11. Částka odvozená z nákladů na nájemné a energie přepočtená na 1 aktivního člena mládeže 

nepřesáhne:  
• 25 tis. Kč pro subjekty využívající ke své činnosti Enteria arena Pardubice;  
• 15 tis. Kč pro subjekty využívající ke své činnosti Aquacentrum Pardubice;  
• 12 tis. Kč pro subjekty využívající ostatní sportoviště,  
a to i v případě, že žadatel o dotaci prokáže uznatelné náklady na nájemné a energie ve vyšší 
výši. 

 
 

E. Dotace na podporu významných sportovců 

Cílem dotací na podporu významných sportovců je umožnit kvalitní sportovní přípravu sportovcům, 
kteří jsou nominováni nebo usilují o start na vrcholné mezinárodní soutěži, jako jsou OH, MS, ME, MSJ 
apod. 

 
1. Dotace je účelová a musí být vyúčtována oproti následujícím položkám: 

• nákup sportovního vybavení, které přímo souvisí s přípravou sportovce; 
• úhrada nákladů spojených se sportovní přípravou – zajištění tréninkových prostor, 

soustředění, regenerace, sportovní výživa; 
• úhrada odměny sportovním specialistům (trenér, fyzioterapeut, sportovní lékař apod.). 

 
2. Cílová skupina této dotační kategorie je následující: 

• Podporu mohou získat členové reprezentačních týmů, sportovci, kteří mají reálnou naději 
na start ve vrcholné mezinárodní soutěži, případně sportovci dosahující mimořádných 
výkonů v národní soutěži. 
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• Dotace je určena pro sportovce světově rozšířených sportovních odvětví. Sportovní odvětví 
musí mít svou mezinárodní sportovní federaci a jsou v něm pořádána mistrovství světa či 
Evropy.  

• Podmínkou k udělení dotace je členství ve sportovním klubu v Pardubicích. 
• Dotace nemůže být udělena sportovcům s plně profesionálními smlouvami. Upřednostněni 

budou sportovci, kteří nejsou v péči resortních středisek MO a MV. 
 
3. Žadatelem o dotaci je SK/TJ, jehož je sportovec členem. Součástí žádosti bude potvrzení 

příslušného sportovního svazu, že sportovec splnil nominační kritéria, popř. že je členem užšího 
reprezentačního výběru. 

 
4. Pro stanovení výše dotace komise pro sport vyhodnotí následující kritéria: 

• splnění nominačních kritérií / limitů pro účast na vrcholné evropské nebo světové soutěži; 
• výsledky dosažené v posledních 2 letech; 
• sportovní odvětví, ve kterém sportovec soutěží – preference olympijských sportů. 

 

5. Maximální výše dotace pro jednoho sportovce může činit 100 000,- Kč. 
 

6. Z důvodu konání nominačních závodů během roku je Rada města Pardubic oprávněna dle 
aktuální potřeby a finančních možností vyhlásit (na návrh komise pro sport Rady města Pardubic) 
druhé kolo přijímání žádostí. Podmínky a termín podávání žádostí navrhuje komise pro sport a 
předkládá je ke schválení Radě města Pardubic. 

 
 

F. Dotace na provoz otevřených hřišť pro veřejnost 

1. Dotace je určena samostatnému právnímu subjektu (TJ, SK, škola atd.), který otevře svoje hřiště 
pro veřejnost, především dětem a mládeži v době mimo školní vyučování v hodinách uvedených 
v provozním řádu hřiště, který je nedílnou a povinnou součástí hřiště, a to minimálně v tomto 
rozsahu:  
• ve dnech školního vyučování a pracovních dní minimálně na 3 hodiny odpoledne (nejdříve od 

15:00), 
• o sobotách a nedělích minimálně 2 hodiny dopoledne a 4 hodiny odpoledne, 
• o prázdninách v rozsahu sobot a nedělí, 
• v případě nepříznivého počasí může být hřiště pro veřejnost uzavřeno, 
• v případě konání dopředu ohlášené akce může být hřiště pro veřejnost uzavřeno, ale tato 

informace musí být u vstupu na hřiště (případně na jiném vhodném viditelném místě) 
zveřejněna a písemně oznámena na OŠKS MmP (kazimir.svoboda@mmp.cz), a to minimálně 
týden před konáním akce, 

• hřiště bude otevřeno minimálně od 1. března do 31. října kalendářního roku. 
 

2. Dotovaný subjekt zajistí vhodnou osobu (správce), která bude dbát na dodržování provozního 
řádu hřiště, zajištění provozu nezbytného hygienického zázemí (WC), půjčování sportovních 
pomůcek a dalších náležitostí spojených s bezproblémovým průběhem provozu otevřeného 
hřiště. 
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3. Dotace je určena částečně na mzdu správce a částečně na údržbu a provoz otevřeného hřiště. 

Dotovaný subjekt si o využití přidělených prostředků rozhoduje sám. 
 

4. Výběr hřišť, na jejichž otevření veřejnosti bude poskytnuta dotace, je výhradně v kompetenci 
komise pro sport či jiných orgánů města (rada, zastupitelstvo). V případě rekonstrukce 
sportoviště zařazeného mezi otevřená hřiště bude dotace adekvátně krácena, resp. nebude 
vůbec poskytnuta. 

 
Pro rok 2020 budou do projektu otevřených hřišť pro veřejnost zařazena tato sportoviště (s 
podmínkou, že se jejich provozovatel přihlásí do výběrového řízení):  
Hřiště ZŠ Erno Košťála Dubina 
Hřiště ZŠ Polabiny III Npor. Eliáše 
Hřiště ZŠ Staňkova 
Hřiště ZŠ Josefa Ressla 
Hřiště ZŠ Spořilov 
Hřiště ZŠ Studánka 
Sportovní areál v Pardubicích na Dukle 
Sportovní areál SK Nemošice 
Sportovní areál TJ Sokol Mnětice 
Sportovní areál TJ SOKOL Pardubice I 
Sportovní areál Slovany 
Hřiště ZŠ Polabiny II Prodloužená 
Hřiště ZŠ Závodu míru  
Hřiště TJ Sokol Staré Čívice 
Hřiště SK Jesničánky 
Hřiště TJ Sokol Rosice nad Labem  
Hřiště SK Dražkovice 
Hřiště SK Pardubičky 
 
Hřiště budou rozdělena do 2 kategorií: kategorie I. a II.  
Kritéria pro stanovení jednotlivých kategorií hřišť: 
Kategorie I – celkový počet bodů dle kritérií je 22 bodů a více 
Kategorie II – celkový počet bodů dle kritérií je 21 bodů a méně 

 
5. Komise pro sport žádost o dotaci individuálně posoudí podle následujících obsahových kritérií: 

 
Kritérium Maximální počet bodů 
celk. plocha otevřeného hř. pro veřejnost 10 
dostupnost otevřeného hřiště pro 
veřejnost 

10 

vybavení otevřeného hřiště pro veřejnost 10 
hygienické zázemí (WC, sprchy, pitná voda 
apod.) otevřeného hřiště pro veřejnost 

10 

technická či sportovní kvalita otevřeného 10 
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hřiště pro veřejnost 
Kategorie I  22 bodů a více 
Kategorie II  21 bodů a méně 

 
6. Příjemce dotace je povinen výrazně označit nejpozději do 31.05.2020 informační tabulí dodanou 

Magistrátem města Pardubic na vhodném místě (zejména u vchodu do hřiště) skutečnost, že se 
jedná o dotované hřiště pro veřejnost, zároveň vyznačit otevírací dobu otevřeného hřiště pro 
veřejnost, a to způsobem na místě schváleném pověřeným členem komise pro sport. 
 

7. Příjemce dotace není oprávněn vybírat vstupné a další poplatky za poskytnutí nezbytného 
vybavení hřiště (sítě, branky apod.), pokud není takto zpoplatněné sportoviště vyčleněné z území 
podporovaného jako otevřené hřiště pro veřejnost. 

 
8. V případě schválení finanční podpory na provoz hřiště pro veřejnost spravovaného příspěvkovou 

organizací města budou finanční prostředky poskytnuty formou navýšení provozního příspěvku 
příspěvkové organizaci. 

 
 

G. Dotace na činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci 

1. Dotace je určena klubům, tělovýchovným jednotám (spolkům), jejichž hlavní náplní je práce s 
handicapovanými sportovci – pravidelná sportovní činnost, organizování sportovních soutěží a 
účast v oficiálních soutěžích organizovaných pověřenými svazy (federacemi, asociacemi) v rámci 
České republiky, případně Evropy či světa. 
 

2. Handicapovaný sportovec je vnímán jako osoba s postižením pohybovým, smyslovým, 
neurologickým nebo mentálním v takovém rozsahu, že není schopen plného zapojení se do 
sportovní činnosti zdravých sportovců. Podpora spolkům je tedy vnímána jako podpora jejich 
práce s handicapovanými osobami – dětmi, mládeží i dospělými – a jejich zapojení do sportovní 
činnosti. Při podpoře činnosti se přihlíží k tomu, že v rámci soutěží se zapojují nejen 
handicapovaní sportovci, ale i zdraví sportovci, kteří doplňují např. soupisku družstva, které není 
plně obsazeno handicapovanými sportovci. Toto doplnění může být ale max. z 25%. 
 

3. Dotace je určena k úhradě nákladů na zajištění sportovišť pro handicapované děti, mládež a 
dospělé (provoz a údržba sportovišť, nájemné sportovišť, úhrada energií sportovišť), k úhradě 
nákladů spojených s pořízením sportovního vybavení pro handicapované (neinvestiční náklady), 
na úhradu odměn pro jejich trenéry, instruktory, doprovod a další osoby nezbytné k zabezpečení 
chodu subjektu. Dotace může být využita i k úhradě nákladů na dopravu k utkáním, tréninkům, 
soustředěním atd. 
 

4. O dotaci subjekt žádá na předepsaném tiskopise, ve kterém uvede: 
• počet členů handicapovaných sportovců se členěním na mládež (nar. 01.01.1997 a mladší) 

s trvalým pobytem v Pardubicích a s trvalým pobytem mimo Pardubice a dospělé v subjektu k 
31.12.2019; 
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• celkovou výši finančních nákladů na zabezpečení chodu subjektu se členěním na nájemné, 
energie, startovné na soutěžích, náklady na dopravu k soutěžím, ubytování na soutěžích, 
zajištění organizace soutěží a náklady na sportovní pomůcky;  

• průměrný počet akcí, kterých se každý člen handicapovaných sportovců účastní za týden. 
Akcí se rozumí plánovaná, odborně řízená a pravidelně prováděná tělocvičná (sportovní) 
činnost o minimální době trvání 60 minut, která je součástí dlouhodobě probíhajícího 
procesu (min. 10 měsíců v roce); příkladem akce je trénink, závod, utkání; 

• přehled využívaných sportovišť; 
• seznam kvalifikovaných trenérů a dalších nezbytných pracovníků s uvedením jejich činnosti 

pravidelně se podílejících na přípravě handicapovaných sportovců, s uvedením jejich 
kvalifikace; 

• přehled soutěží, kterých se účastní, a to s členěním na mládež, dospělé, s uvedením jejich 
organizátora a předpokládaného počtu startujících. U kolektivního sportu navíc strukturu 
soutěží a počet družstev účastnících se soutěží v jejich jednotlivých úrovních.  

 
5. Výše uvedené údaje doloží žadatel  

• jmenným seznamem aktivních členů se členěním na mládež (nar. 01.01.1997 a mladší) 
s trvalým pobytem v Pardubicích a s trvalým pobytem mimo Pardubice a dospělé v subjektu k 
31.12.2019; 

• rozvrhem tréninkových hodin jednotlivých kategorií;  
• rozlosováním soutěží, výsledkovými listinami (případně prezenčními listinami závodů). 
 

6. Při stanovení návrhu dotace bude komise pro sport vycházet z rozpisu nákladů, který žadatel  
předloží, z počtu sportovců, jejich sportovní úrovně a počtu členů dětí a mládeže s trvalým 
pobytem v Pardubicích. 
 

7. Komise pro sport každou žádost o dotaci individuálně posoudí podle následujících obsahových 
kritérií: 

Kritérium Maximální počet bodů 

Počet registrovaných členů žadatele 20 bodů 

Náklady na nájemné a energie 30 bodů 

Počet výsledkově aktivních členů žadatele 20 bodů 

Výsledky na mezinárodních soutěžích 20 bodů 

Maximální počet bodů, které lze získat 90 bodů 

Minimální počet bodů pro přidělení dotace 30 bodů 

 
8. Nad rámec bodového hodnocení žádosti bude každému žadateli, který pracuje s dětmi a mládeží 

(nar. 01.01.1997 a mladší) s trvalým pobytem v Pardubicích, kteří jsou členy žadatele, navržena 
dotace na tyto členy ve výši 300 Kč na každého takovéhoto člena. 
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9. Poskytnutím dotace na činnost handicapovaných sportovců není dotčena možnost získání dotací 
z Programu podpory sportu v dotačních kategoriích „dotace tradiční a významné sportovní akce“ 
a „dotace na podporu významných sportovců“. 
 
 

IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách města Pardubic po 
schválení jednotlivých dotací v orgánech města. 
 

2. Osobní údaje poskytované žadatelem Magistrátu města Pardubic při podání žádosti o dotaci musí 
být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. 
zpracovávané se souhlasem subjektů údajů nebo jejich zákonných zástupců. 
 

3. Tato Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2020 
nabývají platnosti schválením Zastupitelstvem města Pardubic dne 12.12.2019.            
 
 

Projednáno Komisí pro sport RmP dne 04.11.2019,  
schváleno Zastupitelstvem města Pardubic dne 12.12.2019. 
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Datum Den 0-4 hodiny

08.08.2020 sobota

09.08.2020 neděle

10.08.2020 pondělí

11.08.2020 úterý

12.08.2020 středa

13.08.2020 čtvrtek

14.08.2020 pátek

15.08.2020 sobota

16.08.2020 neděle

Popis činnosti na akci - odvětví sportu, stručný popis činnosti, průběh apod. (max. 150 slov).

Rozpis účasti ve Sportovním parku Pardubice 2020 - označte dny a časový úsek

Termín

Zhodnocení účasti na akci - popište, co Vám účast přinesla, jaké navrhujete do budoucna zlepšení apod. 
(max. 150 slov).

4 a více hodin
Poznámka

Činnost
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Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4*

*

25.06.2020
Datum

V případě schválení dotace předloží žadatel o dotaci čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu 
městu Pardubice a jeho společnostem. 

Žadatel je povinen vyplnit všechny požadované údaje v této žádosti včetně dodání příloh, jinak bude 
žádost z posuzování o přidělení dotace vyloučena.

Upozornění: 

Osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rámci dotačního řízení podléhají ochraně dle ust. čl. 6 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Kopie dokladu potvrzující identifikaci:
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

Pokud jsou údaje uvedeny v dokumentu přiloženém jako příloha č. 3, tak není zapotřebí 
dokládat přílohu č. 4.

2. osob s podílem v této právnické osobě

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že nezatajuji skutečnosti důležité pro posouzení 
akce (projektu) a nežádám na tuto akci (projekt) o podporu z jiných zdrojů statutárního města 
Pardubice. Jsem si vědom, že uvedením nepravdivých nebo zkreslených údajů ztrácíme pro rok 2020 
nárok na dotaci z Programu podpory sportu.

Čestné prohlášení:

3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu

Aktuální kopie opravňující vznik nebo oprávnění k činnosti (pokud nebyla doložena od 
roku 2015). Podnikatelské subjekty dodají aktuální kopii úplného výpisu z veřejného 
rejstříku s aktuálními údaji.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (dle nařízení GDPR). Nutné předložit pro každou 
osobu a její osobní údaje uvedené na žádosti o dotaci (telefon, email). Viz 2. list tohoto 
souboru.

Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči statutárnímu městu Pardubice a jeho 
společnostem (dokládá se při podpisu smlouvy).

K žádosti je nutné předložit:

• Nákup a opravy sportovního vybavení a pomůcek neinvestičního charakteru,
• pitný režim personálního zajištění stanoviště,
• personální náklady v období 08. – 16.08.2020,
• pronájem sportovního vybavení a pomůcek v období 08. – 16.08.2020,
• materiál k propagaci žadatele.

Uznatelné náklady:

Razítko a podpis statutárního
 zástupce žadatele
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Doručovací adresa: Statutární město Pardubice - Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 14, 530 21 Pardubice

adresa datové schránky: ukzbx4z
e-mailová adresa: gdpr@mmp.cz
telefon: +420 466 859 111

titul, jméno, příjmení: Mgr. Vladimír Nesvadba
e-mailová adresa: smpardubice@viavis.cz

V Pardubicích dne: ………………………..

Podpis subjektu údajů: 

* Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země 
nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

* Kontaktní údaje správce:

* Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence 
pro ochranu osobních údajů:

Dále potvrzuji, že jsem byl(-a) seznámen(-a) se skutečnostmi, kde jsou k dispozici informace 
uvedené v článcích 13 a 14 Nařízení2 a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení2 o 
zpracování. Byl(-a) jsem rovněž upozorněn(-a), že uvedené informace jsou k dispozici v provozní 
době podatelny a na webových stránkách správce https://www.pardubice.eu/gdpr

1, 2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů)

…………………………………………

* Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 * Osobní údaje jsem poskytl(-a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním 
požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu 
s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní 
základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.

* Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost 
údajů.
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 57. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 20.07.2020 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady 

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

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 57. řádné schůze RmP  konané dne 20.07.2020 byl schválen takto: (pro 8, proti 0, zdrž. 
0) 

- Informativní zpráva: Služby města Pardubic a.s. byla projednána za bodem č. 5 

-  Zpráva č. 43 byla projednána za výše uvedenou informativní zprávou 

- Zpráva č. 19 byla stažena s tím, že bude iniciována schůzka s dotyčnými subjekty. 

1. 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 
2. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Hovorka Pavel, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
3. Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
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Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Meduna František, odbor životního prostředí 

4. Provozování retenční nádrže Panasonic – free zone 
P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Sigmund Otto, odbor životního prostředí 
5. Management péče o sídelní zeleň města Pardubice 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Marková Lenka, odbor hlavního architekta 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
6. 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 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
7. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v 
rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

8. Veřejné zakázky KT 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

9. Nájemní smlouva s Východočeskou galerií v Pardubicích 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

10. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 
P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
11. Źádosti o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

12. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (změna stanov) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

13. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (zvýšení ZK) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

14. Regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe - ulice Gagarinova XV.etapa – 
dotační smlouva a Studánecký les - III. etapa - dohoda o poskytnutí dotace 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
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Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

15. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

16. Projektový záměr a identifikační listina projektu - Waste Technology Hub 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

17. Projektový záměr a identifikační listina projektu - areál TGM 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

18. Projektový záměr a identifikační listina projektu - areál Hůrka 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

19. Informace dozorčí rady BK Pardubice a.s. o situaci v basketbalovém klubu - STAŽENO 
P: Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 

Hejný Radek, zastupitel města Pardubic 
Z: Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 

Hejný Radek, zastupitel města Pardubic 
20. Odprodej použitých žulových obrub OP 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
21. Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb,služby odstraňování vozidel 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
22. Vyhodnocení stávajícího systému parkování, cenotvorby parkování a analýzy využívanosti 
jednotlivých parkovacích zón. Koncepce přípravy regulovaného parkování na území celého města 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
23. VIII. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
24. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

25. Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Východočeského divadla Pardubice 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
26. Dotace z Programu podpory kultury - revokace usnesení 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
27. Startovací bydlení pro mladé 2020 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Laňarová Hana, odbor majetku a investic 

28. Revokace - nebytové prostory 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
29. Prodej nebytové jednotky č. 414/1, Sladkovského ul. 

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

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
30. 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 
31. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotící komise v 
rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - OŠKS 

P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
32. Školská rada - jmenování nového člena 

P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
33. Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídách MŠ 

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

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
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34. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Šťásková Dana, odbor životního prostředí 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
35. Souhlas zřizovatele - Šablony III 

P: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
36. Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek 
Pardubice, Národních hrdinů 8 

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

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

37. Program podpory "Pardubičtí tahouni" na období 2021 - 2023 - jmenování členů pracovní 
skupiny 

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

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

38. Vyhlášení podmínek dotačního programu v rámci Programu podpory sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
39. Revokace - Sportovní dny v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

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

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

40. Odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
41. Revokace usnesení č. R/2490/2019 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
42. Memorandum o porozumění při zavádění a provozování elektrických koloběžek na území 
města Pardubice 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
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Z: Kvaš Petr, náměstek primátora 
43. Zelená infrastruktura v tepelném ostrově urbánního prostředí – podpora rozhodování 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Nadrchal Jan, zastupitel města Pardubic 

Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
44. Záležitosti komisí RmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
45. Diskuse 

  
  

Informativní zpráva: Služby města Pardubic a.s. 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Nadrchal Jan, zastupitel města Pardubic 

Kopecký Aleš, místopředseda představenstva SmP a.s. 
 

 
 

II. 
Schválení usnesení z 56. mimořádné schůze RmP dne 08.07.2020 a jmenování 

ověřovatelů z 57. řádné schůze RmP dne 22.07.2020 

Zápis a usnesení z 56. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 57. řádné schůze RmP byli jmenováni  Jan Nadrchal 
             Vítězslav Štěpánek 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise 
- Okomentoval návrhy č. 008, 035, 042 a zodpověděl dotazy členů rady 

 
Rozprava: 

- Proběhla diskuse k návrhu č. 035 – (manželé Kuciánovi) → prozatím doporučeno řídit se 
stanoviskem komise 

- P. Kvaš požádal o podporu a o samostatné hlasování o návrhu č. 042 (scelení pozemků u 
chaty p. Duškové) 
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- V. Ulrych upozornil na námitky u návrhu č. 006 ( P-PINK) → D. Stránský vysvětlil důvody 
související s dotací a rekonstrukcí objektu 

- Dále proběhla diskuse nad problematikou parkovacích míst týkajících se lokalit uvedených 
v návrhu č. 011 a 014. 

- Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3923/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4853/1 o výměře 61 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti Elklima s.r.o., IČO 15050521, se sídlem Chrudimská 2905, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 400,- 
Kč/m2/rok+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za 
účelem užívání pozemku pro umístění pojízdné maringotky, kontejneru a nákladního auta. 
Žadatel uhradí částku ve výši 400,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat 
do režimu podléhajícímu DPH, za bezesmluvní užívání od 9. 1. 2020 do dne uzavření 
nájemní smlouvy. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4853/1 o výměře 
61 m2 v k.ú. Pardubice se společností Elklima s.r.o., IČO 15050521, se sídlem Chrudimská 
2905, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3924/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 22/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Dražkovice (na 
snímku označeno č. 1), XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, 
za nájemné 500,-Kč/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, za účelem užívání pozemku pro pěstování květin. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 22/1 o výměře 10 
m2 v k.ú. Dražkovice (na snímku označeno č. 1) s  XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3925/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
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-  
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 7/3 o výměře 295 m2 v k.ú. Ohrazenice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 35,-
Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za 
účelem užívání pozemku jako zahrady. Žadatelka uhradí částku ve výši 35,- Kč/m2 /rok + 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za bezesmluvní 
užívání od 1.3.2020 do dne uzavření nájemní smlouvy. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 7/3 o výměře 295 
m2 v k.ú. Ohrazenice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3926/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře 54 m2 (dle geometrického 
plánu č. 7120-266/2011 st.p.č. 10973) v k.ú. Pardubice, XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou 
10 let od 1.1.2021 za nájemné 400,-Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat 
do režimu podléhajícímu DPH, za účelem provozování objektu na výrobu a prodej pizzy.  
Nájemní smlouva bude uzavřena po doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu 
věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č.3804/1 v k.ú. Pardubice, ve 
kterém je uložena elektropřípojka ve vlastnictví žadatelky vedoucí k objektu pizzerie,a po 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře 
54 m2 (dle geometrického plánu č. 7120-266/2011 st.p.č. 10973) v k.ú. Pardubice, se 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3927/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4074/1 o výměře 30 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní dobou, za nájemné 400,- 
Kč/m2/rok+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za 
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účelem umístění a užívání skladovacího kontejneru pro pádla, paddleboardy, koloběžky a 
veškeré sportovní vybavení, za podmínky, že v případě investičních záměrů statutárního 
města Pardubice nebo záměru odprodeje areálu bude v nájemní smlouvě uvedena 
výpovědní doba 1 měsíc. 

- II. Rada města Pardubic 
Učinila závěr 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 4074/1 o výměře 
30 m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3928/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- u nájemní smlouvy uzavřené na nájem částí pozemků označených jako st.p.č.  848/1 o 
výměře 203 m2, st.p.č. 848/2 o výměře 173 m2, vše v k.ú. Pardubice, s ústavem Pardubický 
podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562, se sídlem náměstí Republiky 12, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice: 
a) doplnění níže uvedeného textu: 
1. Pokud příjemce zahrne do způsobilých výdajů projektu technické zhodnocení majetku, 
který má v nájmu/pronájmu, je povinen získat předem souhlas pronajímatele s tímto 
technickým zhodnocením a dále je povinen zajistit, že pokud by byl nájemní vztah ukončen 
do 5 let od přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+: Projekt finančně ukončen ze 
strany ŘO nebo ještě před ukončením projektu, dojde s pronajímatelem k finančnímu 
vypořádání vztahů souvisejících s tímto technickým zhodnocením v souladu s § 2220 odst. 1 
občanského zákoníku v platném znění. Pronajímatel uděluje nájemci souhlas s 
odpisováním tohoto technického zhodnocení. 
2. Pronajímatel uděluje nájemci souhlas předmětné pozemky dále pronajímat dalším 
třetím osobám (fyzickým osobám či právnickým osobám) za stejnou výši nájemného 
stanovenou v uzavřené nájemní smlouvě. 
3. Tato nájemní smlouva kromě podkladu pro stavební řízení slouží také jako výslovný 
souhlas pronajímatele s technickým zhodnocením předmětu nájmu nájemcem revitalizací.  
b) vyjmutí níže uvedeného textu: 
„nájemce přenechal pozemek do užívání bezplatně nebo za úhradu jiné právnické či fyzické 
osobě“. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na nájem částí pozemků označených jako st.p.č.  848/1 
o výměře 203 m2, st.p.č. 848/2 o výměře 173 m2, vše v k.ú. Pardubice, s ústavem 
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., IČO 06372562. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/3929/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- změnu podmínky v nájemní smlouvě na nájem části pozemků označených jako p.p.č. 693/1 
o výměře 40 m2, p.p.č. 693/2 o výměře 823 m2, p.p.č. 693/3 o výměře 449 m2, vše v k.ú. 
Staré Čívice, uzavřené se společností MECHANUS s.r.o., IČO 03721787, se sídlem Popova 
1147, 535 01 Přelouč, a to prodloužení doby úhrady nájemného ve výši 35,- Kč/m2/rok bez 
DPH z 24 měsíců na 36 měsíců. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na nájem části pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o 
výměře 40 m2, p.p.č. 693/2 o výměře 823 m2, p.p.č. 693/3 o výměře 449 m2, vše v k.ú. 
Staré Čívice, uzavřené se společností MECHANUS s.r.o., IČO 03721787. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/3930/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti Origabow Capital, a.s., IČO 07367848, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za 
nájemné 700,- Kč/m2/rok+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, za účelem užívání pozemku pro provozování objektu na něm 
umístěném. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2 
v k.ú. Pardubice se společností Origabow Capital, a.s., IČO 07367848. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/3931/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích – Terminál B“ na části pozemku označeném jako p.p.č. 1778/126 o výměře 55 
m2, na pozemku označeném jako st.p.č. 5530/1 o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba 
bez čp/če, doprava, a na pozemcích označených jako p.p.č.1778/67 o výměře 399 m2, 
p.p.č. 3000/39 o výměře 46 m2, vše v k.ú. Pardubice, mezi statutárním městem Pardubice a 
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společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 
PSČ 11015, jako vlastníkem pozemků. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1778/126 o výměře 55 m2, pozemku 
označeného jako st.p.č. 5530/1 o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
doprava, pozemků označených jako p.p.č.1778/67 o výměře 399 m2, p.p.č. 3000/39 o 
výměře 46 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 
70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, pro statutární město 
Pardubice na dobu určitou 5 let ode dne předání výše uvedených pozemků do doby 
uskutečnění převodu výše uvedených pozemků do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, za nájemné 100,- Kč/m2/rok, za účelem realizace investiční akce „Multimodální 
uzel veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“. 

- III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- záměr odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 1778/126 o výměře cca 55 m2, 
pozemku označeného jako st.p.č. 5530/1 o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, doprava, pozemků označených jako p.p.č.1778/67 o výměře 399 m2, p.p.č. 3000/39 
o výměře 46 m2, p.p.č. 1778/125 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 
PSČ 11015, do vlastnictví statutárního města Pardubice. Odkoupení předmětných pozemků 
bude po realizaci stavby předloženo s kupní cenou a geometrickým zaměření do Rady 
města Pardubic a Zastupitelstva města Pardubic. 

- IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 
– Terminál B“ na části pozemku označeném jako p.p.č. 1778/126 o výměře 55 m2, na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5530/1 o výměře 90 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, doprava, a na pozemcích označených jako p.p.č.1778/67 o výměře 399 m2, p.p.č. 
3000/39 o výměře 46 m2, vše v k.ú. Pardubice, mezi statutárním městem Pardubice a 
společností České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, 
PSČ 11015, jako vlastníkem pozemků 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

- V. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1778/126 o 
výměře 55 m2, pozemku označeného jako st.p.č. 5530/1 o výměře 90 m2, jehož součástí je 
stavba bez čp/če, doprava, pozemků označených jako p.p.č.1778/67 o výměře 399 m2, 
p.p.č. 3000/39 o výměře 46 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti České 
dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ 11015, pro 
statutární město Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/3932/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
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-  
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 1778/33 o výměře 81 m2, p.p.č. 1778/60 o 
výměře 21 m2, p.p.č. 1778/61 o výměře 113 m2, p.p.č. 1778/64 o výměře 508 m2, p.p.č. 
5198 o výměře 94 m2, st.p.č. 706/1 o výměře 10 m2, jehož součástí je část stavby č.p. 217, 
doprava, Zelené Předměstí, vše v k.ú. Pardubice (dočasný zábor pozemků), ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní 
organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, 
pro statutární město Pardubice za účelem realizace investiční akce „Multimodální uzel 
veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“  na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 
dobou s účinností ode dne protokolárního předání pozemků, za nájemné 61,- Kč/m2/rok. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 1778/33 o výměře 90 m2, p.p.č. 1778/64 o 
výměře 2.246 m2,  st.p.č. 706/1 o výměře 30 m2, jehož součástí je část stavby č.p. 217, 
doprava, Zelené Předměstí, vše v k.ú. Pardubice (trvalý zábor pozemků), ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní 
organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, 
pro statutární město Pardubice za účelem realizace investiční akce „Multimodální uzel 
veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“  na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní 
dobou s účinností ode dne protokolárního předání pozemků, za nájemné 61,- Kč/m2/rok. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 1778/33 o výměře 
81 m2, p.p.č. 1778/60 o výměře 21 m2, p.p.č. 1778/61 o výměře 113 m2, p.p.č. 1778/64 o 
výměře 508 m2, p.p.č. 5198 o výměře 94 m2, st.p.č. 706/1 o výměře 10 m2, jehož součástí 
je část stavby č.p. 217, doprava, Zelené Předměstí, vše v k.ú. Pardubice (dočasný zábor 
pozemků), ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 11000, pro statutární město Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

- IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 1778/33 o výměře 
90 m2, p.p.č. 1778/64 o výměře 2.246 m2,  st.p.č. 706/1 o výměře 30 m2, jehož součástí je 
část stavby č.p. 217, doprava, Zelené Předměstí, vše v k.ú. Pardubice (trvalý zábor 
pozemků), ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 
1003/7, PSČ 11000, pro statutární město Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/3933/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
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-  
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- výpůjčku části pozemků označených jako p.p.č. 723/1 o výměře 208 m2, p.p.č. 723/34 o 
výměře 269 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 14 m2, p.p.č. 723/50 o výměře 6 m2, p.p.č. 723/29 
o výměře 17 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti CBL Communication by light s.r.o., IČO 
25251155, se sídlem Štrossova 131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na dobu určitou, a to 
do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedených pozemcích z vlastnictví 
vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne 
uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování nových parkovacích míst, přístupových 
chodníků a rozšíření komunikace v rámci stavby „Polyfunkční dům Kamenec“. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- odkoupení parkovacích míst, přístupových chodníků a rozšířené komunikace vybudovaných 
na částech pozemků označených jako p.p.č. 723/1 o výměře 208 m2, p.p.č. 723/34 o 
výměře 269 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 14 m2, p.p.č. 723/50 o výměře 6 m2, p.p.č. 723/29 
o výměře 17 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti CBL Communication by light 
s.r.o., IČO 25251155, se sídlem Štrossova 131, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu 1.000,- Kč + DPH v případě, že 
stavby budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavby.   

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemků označených jako p.p.č. 723/1 o výměře 208 m2, 
p.p.č. 723/34 o výměře 269 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 14 m2, p.p.č. 723/50 o výměře 6 
m2, p.p.č. 723/29 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Pardubice, se společností CBL Communication 
by light s.r.o., IČO 25251155. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

- IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít kupní smlouvu na odkoupení parkovacích míst, přístupových chodníků a rozšířené 
komunikace vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 723/1 o výměře 
208 m2, p.p.č. 723/34 o výměře 269 m2, p.p.č. 723/52 o výměře 14 m2, p.p.č. 723/50 o 
výměře 6 m2, p.p.č. 723/29 o výměře 17 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti 
CBL Communication by light s.r.o., IČO 25251155, se sídlem Štrossova 131, Bílé Předměstí, 
530 03 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD, OD 
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/3934/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1718/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Pardubice, 
společnosti DEPRO REAL s.r.o., IČO 27555569, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 
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530 02 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu vybudované 
stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, nejpozději však do 2.1.2025, za účelem vybudování chodníku v rámci 
akce „Bytový dům Prokopka, Pardubice, nábřeží Závodu míru“   

- II. Rada města Pardubic 
Mění 

- text v usnesení č. 'R/472/2019' bod II., týkajícího se odkoupení stavebních úprav 
vybudovaných chodníků a rozšíření stávajícího sjezdu na částech pozemků označených jako 
p.p.č. 2787/3 o výměře 67 m2 a p.p.č. 1718/1 o výměře 59 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví společnosti DEPRO REAL s.r.o., IČO 27555569, se sídlem Jiráskova 169, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, z původního textu "p.p.č. 1718/1 o výměře 59 m2" na text 
"p.p.č. 1718/1 o výměře 69 m2". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 1718/1 o výměře 10 m2 v 
k.ú. Pardubice se společností DEPRO REAL s.r.o., IČO 27555569. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/3935/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 854/1 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice, 
Společenství vlastníků domu čp. 1502 – 1503, Na Drážce, Pardubice, IČO 27483894, se 
sídlem Na Drážce 1502, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční 
výpovědní dobou za účelem umístění a užívání stojanu na kola u bytového domu čp. 1502 
1503 Na Drážce, Pardubice. 
Design stojanu bude odsouhlasen OHA MmP a bude splňovat níže uvedené podmínky:  
- možnost uzamčení jízdního kola za rám,  
- design bude vycházet z tvaru obráceného „U“ (může být i různě tvarově deformovaný),  
- bude vyhotoven z kovového materiálu a bude opatřen pryží, nebo jinou ochrannou 
pomůckou, která bude sloužit proti odření rámu kola o kovovou konstrukci stojanu, 
- budou dodrženy rozměry šířka 1 000 mm a výška 750 mm.  
Ve smlouvě o výpůjčce budou uvedeny podmínky ÚMO Pardubice III: 
- při osazování stojanu na kola musí být u parkovacího místa ponechán podélný prostor 
min. šíře 1,50 m pro pohyb vozíčkáře (manipulace pro otáčení vozíčku je plocha min. 1,50  x 
1,50 m) a stojan na kola musí být umístěn tak, aby kola byla zaparkována ve stejném směru 
jako vozidla. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 854/1 o výměře 2 m2 v 
k.ú. Pardubice, se Společenstvím vlastníků domu čp. 1502 – 1503, Na Drážce, Pardubice, 
IČO 27483894. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 
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-  
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/3936/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 391/1 o výměře 88 m2 v k.ú. Studánka 
společnosti Eldano s.r.o., IČO 05851416, se sídlem Blahoutova 743, Studánka, 530 12 
Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše 
uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování 7 
parkovacích míst. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- odkoupení 7 parkovacích míst vybudovaných na části pozemku označeném jako p.p.č. 
391/1 o výměře 88 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví společnosti Eldano s.r.o., IČO 05851416, 
se sídlem Blahoutova 743, Studánka, 530 12 Pardubice, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, za kupní cenu 1.000,-Kč + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na 
výše uvedenou stavbu. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 391/1 o výměře 88 m2 v 
k.ú. Studánka se společností Eldano s.r.o., IČO 05851416. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

- IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít kupní smlouvu na odkoupení 7 parkovacích míst vybudovaných na části pozemku 
označeném jako p.p.č. 391/1 o výměře 88 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví společnosti 
Eldano s.r.o., IČO 05851416, se sídlem Blahoutova 743, Studánka, 530 12 Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD, OD 
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/3937/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 68/26 o výměře 3 m2, p.p.č. 71/59 o 
výměře 32 m2, p.p.č. 431/10 o výměře 11 m2, p.p.č. 456/2 o výměře 1.015 m2, p.p.č. 
456/27 o výměře 161 m2, p.p.č. 456/39 o výměře 1 m2, p.p.č. 71/47 o výměře 134 m2, 
p.p.č. 91/63 o výměře 380 m2, p.p.č. 437/3 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Pardubičky, 
společnosti Linkcity Czech Republic a.s., IČO 27071316, se sídlem Na Harfě 337/3, 
Vysočany, 190 00 Praha 9, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby 
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na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději 
však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování stavebních úprav 
komunikace a rekonstrukce chodníku v rámci stavby „Čtvrť Nová Tesla“.   

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- odkoupení stavebních úprav komunikace, sjezdů a chodníků vybudovaných na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 68/26 o výměře 3 m2, p.p.č. 71/59 o výměře 32 m2, p.p.č. 
431/10 o výměře 732 m2, p.p.č. 456/2 o výměře 1.015 m2, p.p.č. 456/27 o výměře 161 m2, 
p.p.č. 456/39 o výměře  
1 m2, p.p.č. 71/47 o výměře 134 m2, p.p.č. 91/63 o výměře 380 m2, p.p.č. 437/3 o výměře 
32 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z vlastnictví společnosti Linkcity Czech Republic a.s., IČO 
27071316, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavební úpravy 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební úpravy. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 68/26 o výměře 3 m2, 
p.p.č. 71/59 o výměře 32 m2, p.p.č. 431/10 o výměře 11 m2, p.p.č. 456/2 o výměře 1.015 
m2, p.p.č. 456/27 o výměře 161 m2, p.p.č. 456/39 o výměře 1 m2, p.p.č. 71/47 o výměře 
134 m2, p.p.č. 91/63 o výměře 380 m2, p.p.č. 437/3 o výměře 32 m2, vše v k.ú. 
Pardubičky,se  společností Linkcity Czech Republic a.s., IČO 27071316. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

- IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavebních úprav komunikace, sjezdů a chodníků 
vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 68/26 o výměře 3 m2, p.p.č. 
71/59 o výměře 32 m2, p.p.č. 431/10 o výměře 732 m2, p.p.č. 456/2 o výměře 1.015 m2, 
p.p.č. 456/27 o výměře 161 m2, p.p.č. 456/39 o výměře 1 m2, p.p.č. 71/47 o výměře 134 
m2, p.p.č. 91/63 o výměře 380 m2, p.p.č. 437/3 o výměře 32 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z 
vlastnictví společnosti Linkcity Czech Republic a.s., IČO 27071316, se sídlem Na Harfě 
337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD, OD 
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/3938/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice 
společnosti Jungle Pardubice s.r.o., IČO 08510636, se sídlem Jana Zajíce 868, Studánka, 530 
12 Pardubice, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše 
uvedeném pozemku z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování 
přístupového chodníku v rámci akce „Výměník Aylla“. 
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- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- odkoupení chodníku vybudovaného na části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o 
výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti Jungle Pardubice s.r.o., IČO 
08510636, se sídlem Jana Zajíce 868, Studánka, 530 12 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že stavba 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 3677/1 o výměře 5 m2 v 
k.ú. Pardubice se společností Jungle Pardubice s.r.o., IČO 08510636. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

- IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít kupní smlouvu na odkoupení chodníku vybudovaného na části pozemku označeném 
jako p.p.č. 3677/1 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti Jungle 
Pardubice s.r.o., IČO 08510636, se sídlem Jana Zajíce 868, Studánka, 530 12 Pardubice, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD, OD 
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/3939/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- vydání souhlasu statutárního města Pardubice s realizací stavby „Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Pardubice“ na částech pozemků označených jako p.p.č. 3000/21, p.p.č. 
3000/1, p.p.č. 1778/65, vše v k.ú. Pardubice, organizaci Správa železnic, státní organizace, 
IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, za těchto 
podmínek: 
- nedojde ke kácení stávajících dřevin – javor jasanolistý a lípa srdčitá (2 ks), 
- před podáním žádosti o územní rozhodnutí pro záměr „Rekonstrukce výpravní budovy v 
žst. Pardubice", musí být vydáno rozhodnutí či opatření věcně a místně příslušného 
stavebního úřadu k přemístění dobíjecí stanice, a stávajících parkovacích míst, které jsou 
umístěny na části pozemku označeném jako p.p.č.3000/1 v k.ú. Pardubice,  
- doložení písemného souhlasu společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, a společnosti 
ČEZ, a.s., IČO 45274649. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- vydat souhlas statutárního města Pardubice s realizací stavby „Rekonstrukce výpravní 
budovy v žst. Pardubice“ na částech pozemků označených jako p.p.č. 3000/21, p.p.č. 
3000/1, p.p.č. 1778/65, vše v k.ú. Pardubice, organizaci Správa železnic, státní organizace, 
IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/3940/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- vydání souhlasu statutárního města Pardubice s realizací stavby „Rekonstrukce mostu e.č. 
32243-2 Veská, PD“ na části pozemku označeném jako p.p.č. 369/3 o výměře 47 m2 v k.ú. 
Veská organizaci Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, v rozsahu 2 m2 trvalého záboru a v rozsahu 45 m2 
dočasného záboru. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- vydat souhlas statutárního města Pardubice s realizací stavby „Rekonstrukce mostu e.č. 
32243-2 Veská, PD“ na části pozemku označeném jako p.p.č. 369/3 o výměře 47 m2 v k.ú. 
Veská organizaci Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice, v rozsahu 2 m2 trvalého záboru a v rozsahu 45 m2 
dočasného záboru. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/3941/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene - služebnosti na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 2605/24 a p.p.č. 2605/77, vše v k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, ve prospěch statutárního 
města Pardubice, jakožto současného vlastníka a každého dalšího vlastníka souboru 
veřejného osvětlení ve smyslu § 1267 občanského zákoníku spočívajícího v uložení a 
provozování souboru veřejného osvětlení v rámci investiční akce „Multimodální uzel 
veřejné dopravy v Pardubicích – Terminál B“, za jednorázovou náhradu ve výši 32,51 
Kč/bm+DPH povýšenou o koeficient inflace ke dni předložení geometrického plánu. Rozsah 
věcného břemene bude upřesněn geometrickým plánem. 

- II. Rada města Pardubic 
Uděluje 

- uzavřít smlouvu o zřízení budoucího věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti na částech pozemků označených jako p.p.č. 2605/24 a 
p.p.č. 2605/77, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 
546/56, Praha, ve prospěch statutárního města Pardubice, akce „Multimodální uzel veřejné 
dopravy v Pardubicích – Terminál B“. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/3942/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 359/1 v k.ú. Studánka 
v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1318-13936/2019 a p.p.č. 780/45, p.p.č. 
2746/9, p.p.č. 2746/10, p.p č. 2746/12, p.p.č. 2746/13, p.p.č. 2746/23, p.p.č. 2747/1 a 
p.p.č. 2747/9, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9299-
13936/2019, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 
Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm + DPH, 
spočívajícího v provozování nově vybudovaného plynárenského zařízení uloženého v rámci 
akce „Reko MS Pardubice-Spojilská+2“. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 
359/1 v k.ú. Studánka v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 1318-13936/2019 a 
p.p.č. 780/45, p.p.č. 2746/9, p.p.č. 2746/10, p.p č. 2746/12, p.p.č. 2746/13, p.p.č. 2746/23, 
p.p.č. 2747/1 a p.p.č. 2747/9, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým 
plánem č. 9299-13936/2019, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, 
akce „Reko MS Pardubice-Spojilská+2". 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/3943/2020               (pro 8, 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. 91/63, p.p.č. 437/3, p.p.č. 456/27, st.p.č. 378/1, vše v k.ú. 
Pardubičky ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, spočívajícího v uložení a provozování plynárenského zařízení 
I0 11 přeložka NTL plynovodu v rámci akce „Čtvrť Nová Tesla“ za jednorázovou náhradu ve 
výši 300,-Kč/bm + DPH u pozemků označených jako  p.p.č. 91/63, p.p.č. 437/,3 p.p.č. 
456/27, vše v k.ú. Pardubičky a ve výši 1.000,-Kč/bm + DPH u pozemku označeného jako 
st.p.č. 378/1 v k.ú. Pardubičky, za podmínky úpravy trasy tak, aby nebyla v kolizi se 
vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem a za podmínky doložení geometrického 
plánu na zaměření rozsahu věcného břemene žadatelem. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o zřízení budoucího věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 91/63, p.p.č. 437/3, p.p.č. 
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456/27, st.p.č. 378/1, vše v k.ú. Pardubičky ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 
27295567, akce „Čtvrť Nová Tesla“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/3944/2020               (pro 8, 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. 2288, p.p.č. 2290/1, p.p.č. 2286/1, p.p.č. 2290/29, vše v 
k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem 
Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 532 13, spočívajícího v uložení a provozování 
přeložky teplovodní trasy v rámci stavby „Dukla Sportovní – I.etapa“ za jednorázovou 
náhradu ve výši 200,-Kč/bm+DPH, za níže uvedených podmínek: 
- realizace přeložky bude provedena v termínu od října do poloviny dubna, 
- trasa nebude v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem, 
- doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene žadatelem. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o zřízení budoucího věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2288, p.p.č. 2290/1, p.p.č. 
2286/1, p.p.č. 2290/29, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti Elektrárny Opatovice, 
a.s., IČO 28800621, akce „Dukla Sportovní – I.etapa“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/3945/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene a následně zřízení bezúplatného 
věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 2981/15 v k.ú. Pardubice, ve 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, ve prospěch statutárního 
města Pardubice, IČO 00274046, spočívajícího v umístění a užívání ochranného dělícího 
ostrůvku v rámci investiční akce města „Bezpečný přechod pro chodce v ul. na Drážce" a za 
podmínky doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene 
žadatelem. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene a následně smlouvu o 
zřízení bezúplatného věcného břemene na části pozemku označeném jako p.p.č. 2981/15 v 
k.ú. Pardubice, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 
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pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, ve 
prospěch statutárního města Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/3946/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje části pozemku označeného jako p. p. č. 199/1 o výměře 35 m2 (dle 
geometrického plánu č. 815-183/2019 nově vzniklý pozemek označený jako p.p.č. 199/26) v 
k. ú. Nemošice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 
za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2357/12/19 ze 
dne 29. 3. 2019 ve výši 1.200,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. 

-  
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/3947/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 52/64 o výměře 16 m2, 
p.p.č. 456/51 o výměře 303 m2, p.p.č. 539/41 o výměře 37 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, 
se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, 
IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice. 

-  
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/3948/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 539/15 o výměře 2.439 m2, p.p.č. 539/17 o 
výměře 1.477 m2, p.p.č. 539/18 o výměře 1.642 m2, p.p.č. 539/19 o výměře 1.860 m2, 
p.p.č. 539/24 o výměře 1.360 m2, p.p.č. 539/22 o výměře 1.770 m2, p.p.č. 539/21 o výměře 
1.770 m2, p.p.č. 104 o výměře 121 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem č. 19/665/20 ze dne 8.6.2020 ve výši 75,- Kč/m2+ DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

-  
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/3949/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
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-  
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2664/5 o výměře 7 m2 v k.ú. Pardubice, pro 
Římskokatolickou farnost – arciděkanství Pardubice, IČO 42939534, se sídlem Kostelní 92, 
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, 
za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro 
umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města 
Pardubice v platném znění,  ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem vybudování schodiště a bezbariérové 
rampy u kostela sv. Bartoloměje. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2664/5 o výměře cca 7 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Římskokatolické 
farnosti – arciděkanství Pardubice, IČO 42939534, se sídlem Kostelní 92, Pardubice-Staré 
Město, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem č. 27/673/20 ze dne 8. 7. 2020 ve výši 3.200,- Kč/m2+ DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2664/5 o výměře 
7 m2 v k.ú. Pardubice s Římskokatolickou farností – arciděkanství Pardubice, IČO 42939534. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/3950/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh odkoupení pozemku označeného jako p.p.č.  3179/1 o výměře 547 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 2733/15/2019 ze 
dne 29. 8.2019 ve výši 890,- Kč/m2. 

-  
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/3951/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 456/50 o výměře 17 m2, 
p.p.č. 539/39 o výměře 186 m2, p.p.č. 539/40 o výměře 443 m2, vše v k.ú. Pardubičky, z 
vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem 
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kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 
98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

-  
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/3952/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 
619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/10 pozemku označeného jako p.p.č. 
619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 

- III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/100 pozemku označeného jako 
p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do 
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 

- IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o 
celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví společnosti Kulant cz s.r.o.- IČO 
25293494, se sídlem Plemenářský podnik 425, Nemošice, 530 03 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 

- V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/40 pozemku označeného jako p.p.č. 619 o 
celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 

- VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 15/100 pozemku označeného jako 
p.p.č. 619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 

- VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/5 pozemku označeného jako p.p.č. 
619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví společnosti PLEMKO s.r.o., IČO 
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42937337, se sídlem Plemenářský podnik 29, Nemošice, 530 03 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 

- VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/20 pozemku označeného jako p.p.č. 
619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. Kupní 
smlouva bude uzavřena po výmazu zástavního práva váznoucího na předmětném 
pozemku. 

- IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/40 pozemku označeného jako p.p.č. 
619 o celkové výměře 1.127 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1971/8/2018 ze dne 13. 5. 2018 ve výši 670,- Kč/m2. 

-  
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/3953/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Modernizace železničního uzlu - Lávka pro pěší v 
ŽST Pardubice hl. n.“ na části pozemku označeném jako st.p.č. 1795/1 o výměře cca 202 
m2, jehož součástí je část stavby bez čp/če, prům.obj. a části pozemku označeném jako 
p.p.č. 2054/9 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Pardubice, mezi společností enteria a.s., IČO 
27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako vlastníkem 
pozemků, organizací Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - 
Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 jako stavebníkem, a statutárním městem 
Pardubice jako budoucím vlastníkem pozemku. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh odkoupení části pozemku označeného jako st.p.č. 1795/1 o výměře cca 202 m2, 
jehož součástí je část stavby bez čp/če, prům.obj. a část pozemku označeného jako p.p.č. 
2054/9 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 
27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice, za kupní cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 
3914-54/2019 ze dne 14.10.2019 ve výši 6.022,80 Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po 
přidělení finančních prostředků v rozpočtu města. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Modernizace železničního uzlu - Lávka pro pěší v 
ŽST Pardubice hl. n.“ na části pozemku označeném jako st.p.č. 1795/1 o výměře cca 202 
m2, jehož součástí je část stavby bez čp/če, prům.obj. a části pozemku označeném jako 
p.p.č. 2054/9 o výměře cca 4 m2, vše v k. ú. Pardubice, mezi společností enteria a.s., IČO 
27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako vlastníkem 
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pozemků, organizací Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - 
Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 jako stavebníkem, a statutárním městem 
Pardubice jako budoucím vlastníkem pozemku. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. R/3954/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh darování části pozemku označeného jako p.p.č. 341/11 o výměře 329 m2 (dle 
geometrického plánu č. 604-183/2016 p.p.č. 341/25) v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví 
Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré 
Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a 
údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
do vlastnictví statutárního města Pardubice. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- zřízení bezúplatné služebnosti umístění a provozování komunikace na části p.p.č. 341/11 
(dle geometrického plánu č. 604-183/2016 na p.p.č. 483/9 a p.p.č. 483/11) v k.ú. Černá za 
Bory, ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, 
Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem 
kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 
98, 533 53 Pardubice, spočívající v právu strpět umístění stavby komunikace po celou dobu 
její fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd za účelem provádění nezbytných prací 
spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace, ve prospěch statutárního 
města Pardubice, na dobu neurčitou. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti umístění a provozování komunikace na 
části p.p.č. 341/11 (dle geometrického plánu č. 604-183/2016 na p.p.č. 483/9 a p.p.č. 
483/11) v k.ú. Černá za Bory, ve vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, se sídlem 
Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, 
IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ve prospěch statutárního města 
Pardubice.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. R/3955/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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- návrh bezúplatného převodu částí pozemků označených jako p.p.č. 38/28 o výměře 10 m2, 
p.p.č. 38/100 o výměře 15 m2 k.ú. Nové Jesenčany, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na částech pozemků označených jako p.p.č. 
38/28 o výměře 10 m2, p.p.č. 38/100 o výměře 15 m2  ve prospěch XXXXXXXXXXXXX jako 
vlastníků a každého dalšího vlastníka pozemků označených jako p.p.č.38/28 a p.p.č.38/100 
vše v k.ú. Nové Jesenčany, pokud nebude na předmětných částech pozemků vedena 
komunikace v pasportu komunikací a pokud bude schválen bezúplatný převod části 
pozemků označených jako p.p.č. 38/28 o výměře 10 m2, p.p.č. 38/100 o výměře 15 m2 k.ú. 
Nové Jesenčany. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o zřízení bezúplatné služebnosti cesty a stezky na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 38/28 o výměře 10 m2, p.p.č. 38/100 o výměře 15 m2  ve prospěch 
XXXXXXXXXXXXX jako vlastníků a každého dalšího vlastníka pozemků označených jako 
p.p.č.38/28 a p.p.č.38/100, vše v k.ú. Nové Jesenčany. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. R/3956/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh směny části pozemku označeného jako p.p.č. 3657/10 o výměře cca 100 m2 v k.ú. 
Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za část pozemku označeného jako p.p.č. 3657/7 o 
výměře cca 100 m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Výměry 
částí pozemků budou upřesněny geometrickým plánem. 

-  
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. R/3957/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- výpověď nájemní smlouvy na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 
m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice uzavřené s 
XXXXXXXXXXXXX, dne 15.5.2007 bez uvedení důvodu, a to v případě, že bude zrušeno 
usnesení č. ZM/202/2007. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh zrušení usnesení č. ZM/202/2007 z důvodu dlouhodobé absence činností na 
předmětném pozemku směřujících k naplnění podmínky prodeje. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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- vypovědět nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 
m2 v k.ú. Pardubice ve vlastnictví stautuárního města Pardubice uzavřenou 
XXXXXXXXXXXXX bez uvedení důvodu, a to v případě, že bude zrušeno usnesení č. 
ZM/202/2007. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. R/3958/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 1070/16 o výměře 5 m2, p.p.č. 1070/24 o 
výměře 159 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 
ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

-  
Návrh usnesení č. 036 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh zrušení stávajícího textu uvedeného v usnesení č. ZM/202/2007 týkajícího se prodeje 
pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX ve znění " po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí na vnitroblok s komerčními prostory, byty a kancelářemi včetně 
parkovacích ploch, které budou vybudovány i na pozemcích žadatelů" bez náhrady. Ostatní 
text usnesení zůstává beze změny. 

-  
 
Návrh usnesení č. 037 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice společnosti 
T&P Project s.r.o., IČO 27526411, se sídlem Na Parohách 920, Svítkov, 530 06 Pardubice, na 
dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné pro podnikatelské aktivity uvedené 
v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a 
stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice v platném znění,  ve výši 700,- Kč/m2 
/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 
bytové výstavby. 
Nájemní smlouva bude uzavřena po ukončení nájemní smlouvy uzavřené na předmětný 
pozemek s XXXXXXXXXXXXX a po zrušení usnesení ZmP č. ZM/202/2007. 
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- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti T&P Project s.r.o., IČO 
27526411, se sídlem Na Parohách 920, Svítkov, 530 06 Pardubice, za kupní cenu navrženou 
žadatelem ve výši 2.000,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako st.p.č. 878 o výměře 350 m2 v 
k.ú. Pardubice se společností T&P Project s.r.o., IČO 27526411. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
 
Návrh usnesení č. 038 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 70/20 o výměře cca 35 m2 v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti ParkStav 
s.r.o., IČO 08964700, se sídlem Jozefa Gabčíka 350, Trnová, 530 09 Pardubice, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární 
město Pardubice. 

-  
 
Návrh usnesení č. 039 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 5162/27 o výměře 548 m2, části pozemku 
označeného jako p.p.č. 3615/2 o výměře cca 1.668 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX,  
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 

-  
 
Návrh usnesení č. 040 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 
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-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2774/59 o výměře cca 70 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  společnosti EKOSAN 
servis s.r.o., IČO 27505936, se sídlem Fortenská 43, Chrudim I, 537 01 Chrudim, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární 
město Pardubice. 

-  
 
Návrh usnesení č. 041 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- změnu stávajícího textu v usnesení č. Z/1152/2016 týkajícího se prodeje pozemku 
označeného jako p.p.č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú. Pardubice Společenství pro dům 
Bulharská 961, Pardubice, IČO 27492320, se sídlem Pardubice, Bulharská 961, PSČ 53003,  z 
původního textu "1.000,- Kč/m2" na text "500,- Kč/m2". 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú. Pardubice 
Společenství pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 27492320, se sídlem Pardubice, 
Bulharská 961, PSČ 53003, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za účelem údržby 
pozemku. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 2547/12 o výměře 112 m2 v k.ú. 
Pardubice se Společenstvím pro dům Bulharská 961, Pardubice, IČO 27492320. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
 
Návrh usnesení č. 043 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 48 m2 v k.ú. Ohrazenice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné 35,- Kč/m2 
/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 
užívání pozemku jako předzahrádka a pro umístění dřevěného přístřešku na dřevo. 
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- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 54 m2 v k.ú. Ohrazenice 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 
určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární 
město Pardubice. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře 48 
m2 v k.ú. Ohrazenice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
 
Návrh usnesení č. 044 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 70/17 o výměře cca 300 m2 v k.ú. 
Ohrazenice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 

-  
 
Návrh usnesení č. 045 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 4313/1 o výměře cca 160 m2, p.p.č. 
3528/11 o výměře cca 530 m2, v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX,  
za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
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-  
 
Návrh usnesení č. 046 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje části pozemku označeného jako st.p.č. 9403 o výměře cca 135 m2, jejíž 
součástí je část stavby bez čp/če, jiná stavba, pozemků označených jako st.p.č. 3515/18 o 
výměře 984 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/15 o výměře 733 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 3515/16 o výměře 1.060 m2, jejíž 
součástí je stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/17 o výměře 1.194 m2, jejíž součástí je 
stavba bez čp/če, garáž, st.p.č. 3515/19 o výměře 44 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, 
jiná stavba, st.p.č. 3515/22 o výměře 1.189 m2, jejíž součástí je stavba č.p. 1823, jiná stavba, 
st.p.č. 3515/11 o výměře 85 m2, jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 9396 o 
výměře 119 m2, jejíž součástí je  stavba bez čp/če, jiná stavba, st.p.č. 9425 o výměře 37 m2, 
jejíž součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 5031 o výměře 290 m2, části pozemků 
označených jako p.p.č. 5037 o výměře cca 938 m2, p.p.č. 4074/1 o výměře cca 42.414 m2, 
p.p.č. 4074/2 o výměře cca2.980 m2, p.p.č. 988/12 o výměře cca 2.940 m2, vše v k.ú. 
Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti S T A K O 
společnost s ručením omezeným, IČO 42228468, se sídlem Bieblova 782/7, Slezské 
Předměstí, 500 03 Hradec Králové, za kupní cenu navrženou žadatelem ve výši 30.000.000,-
Kč včetně DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedených částí pozemků, žadatelem.  
 
Kupní smlouva bude uzavřena po vypořádání s právy 3. osob, kterými jsou pozemky dotčeny, 
a po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 
24729035, na pozemky označené jako p.p.č. 988/12, p.p.č.4074/1, p.p.č.4074/2, 
p.p.č.3515/11, p.p.č.3515/15, p.p.č.3515/16, p.p.č.3515/17, p.p.č.3515/18, p.p.č.3515/22 vše 
v k.ú. Pardubice a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

-  
 
Návrh usnesení č. 047 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 37/1 o výměře 415 m2, p.p.č. 37/9 o výměře 
168 m2, vše v k.ú. Drozdice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a 
místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou 
o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí 
náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 
statutární město Pardubice. 

-  
 
Návrh usnesení č. 048 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
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-  
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2, částí pozemků 
označených jako p.p.č. 232/1 o výměře cca 688 m2, p.p.č. 2787/3 v výměře cca 56 m2, vše v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Origabow 
Capital, a.s., IČO 07367848, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH 
v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, 
žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno: 
- ustanovení o přechodu práv a povinností, které vyplynou ze smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene uzavíranou se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035,  na 
část pozemku označeného jako p.p.č. 2787/3 v k.ú. Pardubice, za podmínky, že souhlas s 
přechodem práv a povinností bude udělen ve smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene nebo udělen společností ČEZ Distribuce, a. s., před uzavřením kupní smlouvy,  
- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 
telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z 
této smlouvy do katastru nemovitostí. 

- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje pozemku označeného jako st.p.č. 7320 o výměře 361 m2, k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Origabow Capital, a.s., IČO 
07367848, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární 
město Pardubice.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou 
dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na 
pozemcích ve vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z 
této smlouvy do katastru nemovitostí. 

-  
 
Návrh usnesení č. 049 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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- uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice ke stavbě umístěné na části 
pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře 54 m2 (dle geometrického plánu č. 7120-
266/2011 st.p.č. 10973) v k.ú. Pardubice, ve prospěch XXXXXXXXXXXXX. 

- II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- vydat souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice ke 
stavbě umístěné na části pozemku označeného jako p.p.č. 3804/1 o výměře 54 m2 (dle 
geometrického plánu č. 7120-266/2011 st.p.č. 10973) v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
 
Návrh usnesení č. 050 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2 v k.ú. Pardubičky z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PackWay s.r.o., IČO 
25629662, se sídlem Dělnická 390, Pardubičky, 533 01 Pardubice, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení: 
-  o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o 
telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích, 
- o přechodu práv a povinností vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene uzavřené se společností EDERA Group a.s., IČO 27461254, kterou je zatížen 
předmětný pozemek, za podmínky, že ve smlouvě je udělen souhlas k přechodu popř. bude 
udělen společností. Ustanovení nebude zakotveno v případě, že před uzavřením kupní 
smlouvy bude již uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene a právo z ní vyplývající 
vloženo do katastru nemovitostí. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi 
ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, 
na předmětné pozemky a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru 
nemovitostí. 

-  
 
Návrh usnesení č. 051 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/4 o výměře 190 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem sekání trávy  za 
podmínky, že pozemek nebude oplocen pevným oplocením a bude veřejně přístupný. 
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- II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/4 o výměře 190 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné 35,-Kč/m2/rok, 
popř. 18,-Kč/m2/rok (v případě doložení čestného prohlášení, že jediným příjmem žadatelů 
je důchod) + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za 
účelem užívání pozemku a za účelem sekání trávy. 

- III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/4 o výměře 190 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

- IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

- uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 1489/4 o výměře 
190 m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 7. 2021 

-  
 
Návrh usnesení č. 052 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

-  
-  

Rada města Pardubic 
Schvaluje 

- návrh zrušení stávajícího textu v usnesení č. Z/2776/2018 ve znění usnesení č. Z/741/2019, 
týkajícího se prodeje části pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře 40 m2, p.p.č. 
693/2 o výměře 823 m2, p.p.č. 693/3 o výměře 449 m2, vše v k.ú. Staré Čívice, do vlastnictví 
společnosti  MECHANUS s.r.o., IČO 03721787, se sídlem Popova 1147, 535 01 Přelouč, ve 
znění „po vydání osvědčení stavebního úřadu MmP o dokončené hrubé stavbě průmyslové 
haly včetně administrativy, parkoviště pro osobní vozy, manipulační plochy pro lehkou 
strojírenskou výrobu“ bez náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

2 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

Zpravodaj: Pavel Hovorka, místopředseda komise 
- Provedl jednotlivými návrhy usnesení 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3959/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

změnu využití prostoru – garáže (označené č. 92) nacházející se v budově bez čp/če, která je 
součástí pozemku označeného jako stavební parcela č. parc.st. 6833 (zastavěná plocha a nádvoří) v 
k.ú. a obci Pardubice tak, že ji využije pro uskladnění profesionální  zahradní techniky Městský 
obvod Pardubice I, IČ 002 74 046, se sídlem U Divadla 828, 530 02 Pardubice za podmínek 
uvedených v protokolu o předání - převzetí, který je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít protokol o předání - převzetí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.09.2020 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3960/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

1. záměr změny nájemní smlouvy ze dne 10.11.2019, jejímž předmětem je prostor označený jako 
jednotka č. 2277/20 o výměře 20,02 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 2277-79 ul. Josefa 
Ressla, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, k.ú. a 
obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, uzavřené s paní Radkou Peškovou, IČ 749 79 973, se 
sídlem Jiránkova 2300, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí. Změna bude spočívat ve zvýšení 
částky nájemného z 800,- Kč/m2/rok bez DPH na částku 1.348,55 Kč/m2/rok bez DPH a ve změně 
doby nájmu z doby určité – 1 rok na dobu neurčitou, 
2. záměr  udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy 
uzavřené  dne 10.11.2019, jejímž předmětem je prostor označený jako jednotka č. 2277/20 o 
výměře 20,02 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 2277-79 ul. Josefa Ressla, která je postavená 
na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 4267, k.ú. a obec Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí, z paní Radky Peškové, IČ 749 79 973, se sídlem Jiránkova 2300, 530 02 Pardubice 
– Zelené Předměstí, na spol. AR-made, s.r.o., IČ 288 23 354, se sídlem 17. listopadu 342, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměry podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.08.2020 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3961/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr změny nájemní smlouvy ze dne 8.8.2019, jejímž předmětem je prostor označený jako 
jednotka č. 2255/17 o výměře 122,68 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 2252-57 ul. Lexova, 
která je postavená na pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 4128, 4129, 4130, 
4131, 4132 a 4133, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, uzavřené s paní Barborou 
Pohankovou, IČ 667 78 549, se sídlem Jižní 361, Mikulovice, 530 02 Pardubice. Změna bude 
spočívat ve zvýšení částky nájemného z 550,- Kč/m2/rok bez DPH na částku 674,- Kč/m2/rok bez 
DPH, v prodloužení doby nájmu o 1 rok a v doplnění účelu nájmu o výdejnu e-shopů. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.08.2020 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3962/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 25.11.2011 se spolkem Goethe-Zentrum Pardubice, 
z.s., IČ 266 39 611, se sídlem Klášterní 54, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice na prostor 
sloužící podnikání, nacházející se v budovách čp. 54 Klášterní ul. a čp. 55 Pernštýnské nám., které 
jsou součástí pozemků označených jako st.p.č. 94/1 a 92 k.ú. a obec Pardubice, část obce Pardubice 
– Staré Město.  Změna se bude týkat nájemného, a to tak, že dojde ke snížení nájemného z původní 
částky ve výši 76.490,40 Kč/rok bez DPH, na částku ve výši 71.693,23 Kč/rok bez DPH, na dobu 6 
měsíců ode dne účinnosti dodatku k uvedené nájemní smlouvě, kterým bude změna ujednána. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.08.2020 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3963/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené  dne 
27.11.2017 týkající se garážového stání č. 10 nacházející se 1. podzemním  podlaží  budovy čp. 2721 
Sokolovská ul., která je součástí stavební parcely č.parc.st. 10089, v k.ú. a obci Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí, ze spol.  PETR KLEMPÍŘ – JEKA s.r.o., IČ 274 70 521, se sídlem Sladkovského 468, 
530 02  Pardubice, na pana xxxxx 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic udělit souhlas pronajímatele podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.09.2020 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/3964/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

změnu nájemní smlouvy ze dne 14.6.2018, jejímž předmětem je prostor o výměře 58,26 m2 
nacházející se v přízemí budovy čp. 2316-20 ul. A. Krause, stojící na pozemku označeném jako 
st.p.č. 4294,  k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, uzavřené s panem Davidem 
Hurtem, IČ 691 26 216, se sídlem Jiránkova 2294, 530 02 Pardubice. Změna bude spočívat ve 
zvýšení částky nájemného z 981,68 Kč/m2/rok bez DPH na částku 1.350,- Kč/m2/rok bez DPH a ve 
změně účelu nájmu, který nově bude znít: „Nájemce bude předmět nájmu využívat jako kancelář.“ 
Nájemce provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.09.2020 

 

3 
Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

Zpravodaj: Miroslav Míča, vedoucí OŽP 
- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3965/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektu ČSOP - 
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka, IČ 68210965, se sídlem Bor u Skutče 47, 539 44, ve  výši 
35 000,- Kč na provoz areálu v roce 2020. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem ČSOP - Záchranná stanice a 
ekocentrum Pasíčka, IČ 68210965, se sídlem Bor u Skutče 47, 539 44, dle bodu I. tohoto usnesení. 
 
T.: 31. 10. 2020 
Z.: Ing. Míča, ved. OŽP 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3966/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektu Okresní 
myslivecký spolek Pardubice, IČ:  67777520, se sídlem: Hůrka 1789, 530 21 Pardubice 12, 
ve  výši  49 000,- Kč na krytí části provozních nákladů spolku v roce 2020. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Okresní myslivecký spolek 
Pardubice, IČ:  67777520, se sídlem: Hůrka 1789, 530 21 Pardubice 12, dle bodu I. tohoto usnesení. 
 
T.: 31. 10. 2020 
Z.: Ing. Míča, ved. OŽP 
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4 
Provozování retenční nádrže Panasonic – free zone 

 
Zpravodaj: Miroslav Míča, vedoucí OŽP 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3967/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č.128/2000 Sb. – a na základě čl.14 odst.2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Provozování retenční nádrže 
Panasonic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky : 
1. DELF CZ LŽIČAŘ s.r.o., Chotěnice 26, Heřmanův Městec - IČO: 259 34 503 
2. ELBIS CZ s.r.o., Lány na Důlku 128, Pardubice - IČO: 288 15 572 
3. KVIS Pardubice a.s., Zelená Louka, Rosice 151, Pardubice - IČO: 465 06 934 
4. Pavel Sekyrka, čištění a údržba kanalizací, Živanice 132 - IČO: 684 62 131 
5. SEZAKO Prostějov s.r.o., J.B.Pecky 4342/14, Prostějov - IČO: 255 79 703 
6. Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o., Píšťovy 820 Chrudim – IČO: 150 53 695 
7. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., ul.Teplého 2014 Pardubice – IČO: 601 08 631 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Podle zákona č.128/2000 Sb.- a na základě čl.14 odst.14 odst.2 směrnice zadavatele, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu „Provozování retenční nádrže Panasonic“ hodnotící komisi v tomto složení : 
 
- Nadrchal Jan - náměstek primátora 
- Ing. Míča Miroslav - vedoucí odboru 
- Otto Sigmund – vedoucí oddělení vodního hospodářství 
- Ing. Horáčková Strnadová Markéta – oddělení vodního hospodářství 

 

5 
Management péče o sídelní zeleň města Pardubice 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3968/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, a čl. 14 Směrnice č. 2/2020 Zadávacího řádu 
veřejných zakázek o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu - zpracování dokumentu 
„Management péče o sídelní zeleň ve městě Pardubice“ dodavateli  Ing. Pavel Šimek - Florart, IČO: 
13697129, se sídlem Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, za celkovou 428 600 Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentu „Management péče o sídelní zeleň ve městě 
Pardubice“ s dodavatelem  Ing. Pavlem Šimkem - Florart, IČO: 13697129, se sídlem Rybářská 401, 
688 01 Uherský Brod, za celkovou 428 600 Kč bez DPH.  
Z: Z. Kavalírová  T: 31. 10. 2020 

Informativní zpráva: Služby města Pardubic a.s. 

Ke zprávě byli přizváni Aleš Kopecký a Jiří Strouhal, zástupci SmP a.s. Byla okomentována 
prezentace na téma Centrum komplexního využití odpadů v Pardubicích – CEKVO. 

Rozprava: 

- M. Charvát odmítl jednat se společností Synthesia o koupi pozemku za částku cca 80 mil. Kč. 
Vyslovil zásadní nesouhlas s předloženým materiálem, dle jeho názoru jeví jako nedostatečně 
zpracovaný, chybí podrobná analýza, způsob financování a dopad na rozpočet města aj. 

- V. Štěpánek vznesl dotaz na svážení bioodpadu a potravin ze sídlišť, o který je zájem → 
reagoval J. Strouhal s tím, že SmP a.s. jsou připraveni komunikovat s OŽP o podmínkách.  

- A. Kopecký doplnil informace, že projekt CEKVO je připraven v rámci ITI, připustil, že není 
zcela vyhovující. Pokud by se měl dopracovávat, nejsou schopni stihnout termíny určené pro 
ITI. Bez pozemku nebude dělat drahé studie, pokud není jasné, kam se odpad umístí. 

- M. Charvát konstatoval, že za 5 měsíců jsou dva odstavce k autovrakům jako výstup málo. 
- J. Nadrchal a V. Štěpánek doplnili informace k možnému sběru bioodpadu ze sídlišť. 

 

6 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3969/2020               (pro 8, 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-2020-12 "Upgrade SW pro podporu 
řízení projektů" společnosti GEOVAP spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ : 15049248, v 
celkové výši 285 560,- Kč včetně DPH. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

navýšení finanční částky uvedené ve Smlouvě o poskytování technické podpory k TP/2004/PA 
CityWarwe ve znění dodatků z důvodu upgrade SW pro podporu řízení projektů od společnosti 
GEOVAP spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, Pardubice, IČ : 15049248, o částku 36 300,- Kč včetně 
DPH/1 rok, tzn. na celkovou částku 828 010,80 Kč včetně DPH/1 rok. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3970/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-06 "Dodávka 42 ks LCD monitorů“ dodavateli C SYSTEM 
CZ a.s.,636 00 Brno-Židenice, Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, IČ: 27675645, s nabídkovou cenou 
109 914,- Kč bez DPH (132 995,94 Kč včetně DPH). 

7 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotící komise v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3971/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-13 
"Dodávka 44 ks IP telefonů" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- atlantis telecom spol. s r.o. IČO:60466189 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-13 
"Dodávka 44 ks IP telefonů" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3972/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-14 
"Dodávka síťových prvků a příslušenství" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
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- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-14 
"Dodávka síťových prvků a příslušenství" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3973/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-15 
"Dodávka 3 ks serverů" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-15 
"Dodávka 3 ks serverů" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 



  44 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3974/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-16 
"Dodávka diskového pole včetně implementačních služeb" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-16 
"Dodávka diskového pole včetně implementačních služeb" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 

8 
Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3975/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice 
zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-
VZMR-011 s názvem: ,,Dodávka úklidových a hygienických prostředků pro Magistrát města 
Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• Papera s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČO: 25945653 
• Smero, spol. s r.o., Odbojářů 695, 664 61 Rajhrad, IČO: 25527886 
• Rudolf Šaman, Nádražní 1099, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO: 12222682 
• TechDraw Office s.r.o., Farského 6, 326 00 Plzeň, IČO: 27160556 
• Diana Houdová, Na Okrajích 156, 530 02 Spojil, IČO: 75061198 
• Výzva bude zveřejněna na www stránkách zadavatele 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice 
zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 
č. KT-VZMR-011 s názvem: 
,,Dodávka úklidových a hygienických prostředků pro Magistrát města Pardubic“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Květa Baladová – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 
• Alena Bukačová – KT, OHS 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3976/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice 
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zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. KT-
VZMR-012 s názvem:  
,,Oprava výtahu U Divadla 828 Pardubice“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
 
• OTIS a.s., Palackého 248, 530 02 Pardubice, IČO: 42324254 
• Výtahy Pardubice, a.s., Průmyslová 389, 533 01 Pardubice, IČO: 13582101 
• EL-VY spol. s r.o., Čs. Armády 218, Chrudim III., 537 01 Chrudim, IČO: 49284479  
• Triplex s.r.o., Dubinská 12, 500 09 Hradec Králové, IČO: 28854250 
• MSV Výtahy a.s., Librantická 95/30, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27213331 
• KONE a.s., V Lipkách 894, 500 02 Hradec Králové, IČO: 00176842 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice 
zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu 
č. KT-VZMR-012 s názvem: 
,,Oprava výtahu U Divadla 828 Pardubice“  hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Květa Baladová – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

9 
Nájemní smlouva s Východočeskou galerií v Pardubicích 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3977/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy N 1/2020 mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046, jako nájemcem, a Východočeskou galerií v Pardubicích, 
se sídlem Zámek 3, 530 00 Pardubice, IČO: 00085278, jako pronajímatelem, o pronájmu tří 
uměleckých děl ze sbírek VČG za účelem jejich umístění ve Východočeském divadle v Pardubicích. 
Návrh smlouvy tvoří přílohu tohoto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu N 1/2020 mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské 
nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046, jako nájemcem, a Východočeskou galerií v Pardubicích, 
se sídlem Zámek 3, 530 00 Pardubice, IČO: 00085278, jako pronajímatelem. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 14.8.2020 

10 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3978/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném řízení "Přístavba ZŠ Svítkov – IT vybavení".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3979/2020               (pro 8, 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 "Přístavba ZŠ Svítkov – IT vybavení" hodnotící komisi 
včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
Bc. Petr Králíček (Zdeněk Pešek) 
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Mgr. Ivana Liedermanová (Mgr. Olga Havlíková) 
Ing. David Bakrlík (Bc. Petr Sodomka) 

11 
Žádosti o dotace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3980/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podání žádosti o dotaci „ Výsadba stromů v Městské části Pardubice VI “ z programu Ministerstva 
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí dle podmínek Národního 
programu Životní prostředí, výzva 09/2019 Výsadba stromů ve výši 100% způsobilých nákladů tj. do 
výše 248 500,- Kč. Případné nezpůsobilé náklady budou hrazeny z rozpočtu městského obvodu 
Pardubice VI. 

II. Rada města Pardubic 
Pověřuje 

Ing. Petru Harišovou, vedoucího oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie k 
elektronickému podání dokumentů a administrace žádosti jménem města Pardubice v Agendovém 
informačním systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Pověření je nedílnou 
součástí tohoto usnesení (viz příloha usnesení). 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podepsat jménem města pověření dle bodu II. usnesení  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města T: 31.8.2020 

IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
elektronicky podat a podepsat jménem města žádost o dotaci na projekt Výsadba stromů v 
Městské části Pardubice VI. 
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12 
Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (změna stanov) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Provedl plánovaným změnami stanov, upozornil na body II., a III. týkající se RFP a.s. a DPmP 
a.s.→ snaha sjednotit stanovy městských společností 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3981/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s předloženým návrhem představenstva na úpravy stanov společnosti Služby města Pardubic a. s., 
který je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

projednat obecné (univerzální) části předloženého návrhu úpravy stanov představenstvem 
společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. a představenstvem společnosti Rozvojový fond 
Pardubice a.s., a seznámit radu města s návrhem na úpravu stanov.  
Z: místopředsedové představenstva (DPmP a.s., RFP a.s.)  
T: 10. 09. 2020 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit rozhodnutí o změnách stanov akciových společností uvedených v bodu I. a II. tohoto 
usnesení Zastupitelstvu města Pardubic na jeho nejbližším jednání.   
Z: Jan Mazuch 
T: 24. 09. 2020 

13 
Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře RFP a.s. (zvýšení ZK) 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Stručně okomentoval předloženou zprávu 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3982/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 

v pozici jediného akcionáře společnosti Rozvojový fond Pardubice a. s., IČ: 252 91 408, se sídlem 
Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí o navýšení základního kapitálu za těchto podmínek: 
1) Základní kapitál společnosti ve výši 676.815.000,-- Kč (šest set sedmdesát šest milionů osm set 
patnáct tisíc korun českých) se zvýší o částku 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých), tedy 
na částku 686.815.000,-- Kč (šest set osmdesát šest milionů osm set patnáct tisíc korun českých) s 
tím, že upisování nad nebo pod tuto částku se nepřipouští. 
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 100 (jedno sto) kusů kmenových akcií společnosti o 
jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, vydaných jako cenné papíry 
na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady.  
3) Nové vydané akcie jsou kmenové, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno 
sto tisíc korun českých), v listinné podobě, přičemž emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě, a tyto 
budou všechny upsány jediným akcionářem s využitím jeho přednostního práva, tj. veřejnoprávní 
korporaci Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 
PSČ 530 02. 
4) Akcie je možno upsat ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce, která počíná běžet dnem doručení návrhu 
smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání 
akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu 
působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu.  
5) Jediný akcionář jako upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs 100 (jednoho sta) kusů 
kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 
každá, vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem 
valné hromady, peněžitým vkladem celkem ve výši 10.000.000,-- Kč (deset milionů korun českých) 
nejpozději ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, a to poukázáním této částky  na účet 
společnosti vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s.  pod číslem 
0117247373/0300. 

14 
Regenerace panelových sídlišť Pardubice - Pravý břeh Labe - ulice Gagarinova XV. 

etapa – dotační smlouva a Studánecký les - III. etapa - dohoda o poskytnutí dotace 

 
 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3983/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Smlouvu č. 3908110145 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 
prostranství na sídlišti na projekt  „Regenerace panelových sídlišť Pardubice-Pravý břeh Labe-ulice 
Gagarinova XV. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro rok 
2020,včetně podmínek smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podepsat Smlouvu č. 3908110145 o poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci veřejného 
prostranství dle přílohy usnesení č. 1, odst. I.  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 30.10.2020 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3984/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt  „Studánecký les III. etapa, 
lesní stezky H3 a H5“, reg.č. 19/008/08520/453/000129, včetně podmínek smlouvy, která je 
přílohou č. 2  tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

podepsat Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt „Studánecký les 
III. etapa, lesní stezky H3 a H5“, reg.č. 19/008/08520/453/000129, dle přílohy usnesení č. 1, odst. I.  
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 22.7.2020 

15 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3985/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
„DODÁVKA JEDNOTNÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ PARKOVÁNÍ A EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ VOLNÝCH 
PARKOVACÍCH KAPACIT NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“ pro část zadávacího řízení 
A: Dodávka kontroly obsazenosti parkovacích míst/lokality, zadávané v jednacím řízení s 
uveřejněním v souladu s § 60 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., že ekonomicky nejvýhodnější 
nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele, který 
je vybrán k uzavření smlouvy: T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, IČO: 64949681, s nabídkovou 
cenou ve výši 24.839.953,49 Kč bez DPH za dodávku a implementaci monitorovacího systému 
parkování, s nabídkovou cenou ve výši 33.795,-- Kč bez DPH/měsíc (měsíční paušální platba za 
pětiletý pozáruční servis) a s nabídkovou cenou ve výši 1.072,-- Kč bez DPH/1 hodina 
mimozáručního servisu; druhý v pořadí se umístil dodavatel CROSS Zlín, a.s., Zlín, IČO: 60715286, s 
nabídkovou cenou ve výši 30.070.575,-- Kč bez DPH za dodávku a implementaci monitorovacího 
systému parkování, s nabídkovou cenou ve výši 125.000,-- Kč bez DPH/měsíc (měsíční paušální 
platba za pětiletý pozáruční servis) a s nabídkovou cenou ve výši 680,-- Kč bez DPH/1 hodina 
mimozáručního servisu; třetí v pořadí se umístil dodavatel SPEL, a.s., Kolín, IČO: 00473057, s 
nabídkovou cenou ve výši 32.998.479,-- Kč bez DPH za dodávku a implementaci monitorovacího 
systému parkování, s nabídkovou cenou ve výši 142.000,-- Kč bez DPH/měsíc (měsíční paušální 
platba za pětiletý pozáruční servis) a s nabídkovou cenou ve výši 680,-- Kč bez DPH/1 hodina 
mimozáručního servisu. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3986/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 
„DODÁVKA JEDNOTNÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ PARKOVÁNÍ A EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ VOLNÝCH 
PARKOVACÍCH KAPACIT NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE“ pro část zadávacího řízení 
B: Dodávka a instalace parkovacích automatů, zadané v jednacím řízení s uveřejněním v souladu s § 
60 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o dodávce a 
montáži parkovacích automatů ze dne 8. 4. 2020 s dodavatelem Energovod CZ, a.s., Praha, IČO: 
04155637. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dodávce a montáži parkovacích automatů ze dne 8. 4. 
2020 s dodavatelem Energovod CZ, a.s., Praha, IČO: 04155637. 
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Z: Ing. Miroslav Čada, vedoucí ORS 
T: 31. 8. 2020 

16 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - Waste Technology Hub 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- Stručně okomentoval předloženou zprávu 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3987/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Projektový záměr s názvem "Technologické centrum pro nakládání s odpady - Waste Technology 
Hub" v rámci projektového řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-034. 

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 "Technologické centrum pro 
nakládání s odpady - Waste Technology Hub", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-
034. 

17 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - areál TGM 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Po diskusi byl doplněn do IL mezi konzultanty projektu J. Menšík 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3988/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
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Usnesení č.R/2171/2019 ze dne 7.10.2019 
"Vznik odborné pracovní skupiny, jejímž úkolem bude definovat rozsah externích poradenských 
služeb pro areál TGM". 

II. Rada města Pardubic 
Ruší 

Usnesení č.R/2172/2019 ze dne 7.10.2019 
"pracovní skupinu ve složení: 
1. Martin Charvát - primátor  
2. Leoš Příhoda - předseda Komise pro strategii a smart city 
3. Pavel Kožíšek - člen Komise pro strategii a smart city 
4. Hana Demlová - Koalice pro Pardubice 
5. Aleš Klose - Pardubáci společně 
6. Karel Haas - ODS 
7. Jiří Rejda - ANO 2011 
8. Štěpán Vacík - Piráti 
9. Michal Koláček - SPP 
10. Renata Rýdlová - ČSSD 
11. Jan Chvojka – ORS" 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Projektový záměr s názvem "Areál TGM v Pardubicích" v rámci projektového řízení projektů a v 
souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-
20-024. 

IV. 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 "Areál TGM v Pardubicích", 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-024. 

18 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - areál Hůrka 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- Do IL byl doplněn mezi konzultanty projektu předseda KUA 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3989/2020               (pro 7, proti 0, zdrž. 0, nehlasoval M. Charvát) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Projektový záměr s názvem "Areál Hůrka v Pardubicích" v rámci projektového řízení projektů a v 
souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-
20-033. 

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 "Areál Hůrka v Pardubicích", 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-033. 

19 
Informace dozorčí rady BK Pardubice a.s. o situaci v basketbalovém klubu 

STAŽENO 

 

20 
Odprodej použitých žulových obrub OP 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3990/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 

ZmP schválit odprodej použitých žulových obrub z majetku města Pardubic v počtu 3000 bm. 

21 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb, služby odstraňování vozidel 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3991/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, Služby odstraňování autovraků mezi 
Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou společností Služby města Pardubic, IČ 
25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
služeb, Služby odstraňování autovraků mezi Statutárním městem Pardubice, IČ 274046, a akciovou 
společností Služby města Pardubic, IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice.  
 
 
Z: Ing. Vladimír Bakajsa 
T: 15.10.2020 

22 
Vyhodnocení stávajícího systému parkování, cenotvorby parkování a analýzy 
využívanosti jednotlivých parkovacích zón. Koncepce přípravy regulovaného 

parkování na území celého města 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3992/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

zprávu o vyhodnocení stávajícího systému parkování, cenotvorby parkování a analýzy využívanosti 
jednotlivých parkovacích zón. 

II. Rada města Pardubic 
Doporučuje 

zahájit přípravu regulovaného parkování na území celého města 



  57 

23 
VIII. změna rozpočtu na rok 2020 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3993/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 172. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. v rámci položky "Areál koupaliště Cihelna - průtokové ohříváky TUV - TZ" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 172. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. v rámci položky "Správa MO II." (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z 
běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 172. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. v rámci položky "Správa MO III." (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 172. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
17,2 tis. v rámci položky "Památník Zámeček." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z běžných 
výdajů na kapitálové výdaje. 

V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 172. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
700,0 tis. v rámci položky "MŠ E. Košťála - oprava fasády" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 
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VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 172. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
15,0 tis. v rámci položky "Opravy a udržování majetku ve správě OŽP" (správce 1015 - Odbor 
životního prostředí) z běžných výdajů na kapitálové výdaje. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/3994/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 173. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 
tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace - PD" na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Ohrazenice - rekonstrukce elektroinstalace - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 173. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
105,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ Hostovice - rekonstrukce elektroinstalace - PD" na 
kapitálové výdaje položky "MŠ Pospíšilovo nám. - rekonstrukce elektroinstalace - PD" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/3995/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 174. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 650,0 tis. položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - VČD - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz (dotace Pk)" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 174. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 850,0 tis. položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - KF - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "KF - příspěvek na provoz (dotace Pk)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 174. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 96,0 tis. položka 411. 
"Dotace MK - COK - Divadlo 29 - Textconnexion" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "COK - Divadlo 29 - Textconnexion - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 174. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 411. 
"Dotace MK - COK - Divadlo 29 - AniLAB" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "COK - Divadlo 29 - aniLAB - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/3996/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 175. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Provoz monitoracích stanic (dotace Pk)" (správce 1015 - Odbor životního 
prostředí). 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 175. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - provoz monitorovacích stanic" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Provoz monitoracích stanic - (transfer na MO V)" (správce 1015 - Odbor 
životního prostředí). 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/3997/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 176. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
23,0 tis. z běžných výdajů položky "Energeticky úsporné projekty v objektech města" na kapitálové 
výdaje položky "Inteligentní parkování kol - cyklověž Univerzita - zádržné" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
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24 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3998/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace České abilympijské asociaci, z.s., IČ: 67363156, Sladkovského 2824, Pardubice, 
na uhrazení nákladů na organizaci rodinné hry "Perníčkovi aneb putování po Pardubicích a okolí", 
ve výši Kč 5,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 

25 
Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Východočeského divadla 

Pardubice 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/3999/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného příspěvkovou organizací 
Východočeské divadlo Pardubice se sídlem U Divadla 50, 531 62 Pardubice, IČ: 00088358. Odpisový 
plán je přílohou tohoto usnesení. 
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26 
Dotace z Programu podpory kultury - revokace usnesení 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4000/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Mění 

část usnesení Rady města Pardubic č. R/3126/2020 ze dne 9.3.2020, jímž bylo dle přílohy č. 1 řádku 
č. 1 přijatého usnesení schváleno poskytnutí dotace  z Programu podpory kultury na realizaci akce 
"XVII. ročník The International Festival Jazz Dance Open 2020 (Since 2004)"  paní Heleně Machové, 
IČ: 15612732, sídlo: Gagarinova 383, 530 09 Pardubice, a to tak, že se snižuje dotace z 48.200,- Kč 
na 36.150,- Kč z důvodu zrušení výše uvedené akce v důsledku restriktivních opatření přijatých 
orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury ve výši 36.150,- Kč 
s paní Helenou Machovou, IČ: 15612732, sídlo: Gagarinova 383, 530 09 Pardubice,  na realizaci akce 
"XVII. ročník The International Festival Jazz Dance Open 2020 (Since 2004)".  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.8.2020 

27 
Startovací bydlení pro mladé 2020 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4001/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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vyčlenění 25 bytů pro účely Startovacího bydlení pro mladé na rok 2020 uvedených v tabulce, která 
je přílohou této zprávy. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zahájit přípravné práce vedoucí k přidělení startovacích bytů vybraným 
zájemcům. Harmonogram prací Startovacího bydlení 2020 je v důvodové zprávě této zprávy.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2020 

28 
Revokace - nebytové prostory 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4002/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/2856/2020' Rady města Pardubic ze dne 3.2.2020. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání  č.12 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 
podzemním  podlaží budovy čp. 2721,  která je součástí stavební parcely č.10089, v k.ú. a obci 
Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s Janem Krebsem, IČ 009 14 410, sídlo Jiránkova 2207, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše 
nájemného 630,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu II. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.8.2020 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4003/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/3697/2020' Rady města Pardubic ze dne 15.6.2020 

29 
Prodej nebytové jednotky č. 414/1, Sladkovského ul. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Návrhy nedoporučil ke schválení 

 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
414,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského 
ul., včetně id. podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za 
těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 

 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
414,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského 
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ul., včetně id. podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí, spol. Bosý Bod s.r.o., IČ 066 90 556, se sídlem 
Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH). 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 

 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
414,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského 
ul., včetně id. podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí, Jakubovi Truhlářovi, IČ 048 57 313 se sídlem Br. 
Veverkových 587, 530 02 Pardubice a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým 
posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH). 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 

 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
414,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, Sladkovského 
ul., včetně id. podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na pozemku 
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označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 931, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí, spol. MADAMI s.r.o., IČ 648 24 209 se sídlem 
Křičenského  451, 533 03 Dašice v Čechách, a to za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH). 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh prodeje výše 
uvedených nemovitostí podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2020 

30 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4004/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (33,27 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 8. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 

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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4005/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 8. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 

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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4006/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,57 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXXa paníXXXXXXXXXXXXX 
nar. XXXXXXXXXXXXX dle § 2270 obč.zák., na dobu určitou – do 31. 8. 2021, s automatickým 
obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, 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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4007/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (72,53 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 8. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 72,69 
Kč/m2/1měsíc. 
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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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4008/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (80,44 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Východočeské divadlo Pardubice, IČ: 00088358, se 
sídlem U Divadla čp. 50, Pardubice, PSČ 530 02, zastoupené Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem 
divadla, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,-- 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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4009/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (86,54 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 
870, IČ: 48161055, se sídlem Erno Košťála čp. 870, Pardubice, PSČ 530 12, zastoupená Mgr. Bc. 
Ludmilou Kozákovou, ředitelkou školy, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,-- 
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. 10. 2020 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4010/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (86,54 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, právnické osobě – Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 
63217066, se sídlem Teplého 2141, Pardubice, PSČ 532 20, zastoupené Ing. Tomášem Pelikánem, 
místopředsedou představenstva, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 100,-- 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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4011/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+kk (62,02 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – po 
dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice - KP – úsek vnějších vztahů, za 
nájemné ve výši 80,--Kč/m2/1měsíc. 
Jedná se o služební byt. 

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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4012/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (108,08 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – po 
dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice – útvaru Městské policie za 
nájemné ve výši 80,--Kč/m2/1měsíc. 
Jedná se o služební byt. 

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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4013/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č.XXXXXXXXXXXXX o velikosti 1+1 (48,01 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou – do 31. 
8. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za nájemné ve výši 72,69 
Kč/m2/1měsíc, za podmínky, že jmenovaná uzavře dohodu o skončení nájmu a předá byt č. 
XXXXXXXXXXXXX, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, jehož je v 
současné době nájemcem. 

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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4014/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (40,61 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou – do 31. 
8. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za nájemné ve výši 72,69 
Kč/m2/1měsíc, za podmínky, že jmenovaná uzavře dohodu o skončení nájmu a předá byt č. 
XXXXXXXXXXXXX, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, jehož je v 
současné době nájemcem. 
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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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/4015/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (34,84 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 8. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za 
nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc, za podmínky, že jmenovaný uzavře dohodu o skončení 
nájmu a předá byt č. XXXXXXXXXXXXX, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, 
Pardubice, jehož je v současné době nájemcem. 

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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/4016/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 8. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za 
nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc, za podmínky, že jmenovaná uzavře dohodu o skončení 
nájmu a předá byt č. XXXXXXXXXXXXX, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, 
Pardubice, jehož je v současné době nájemcem. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/4017/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (79,12 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 1. 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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/4018/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (58,32 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXa panu 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX dle § 2270 obč.zák, na dobu určitou – do 31. 1. 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. 10. 2020 

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/4019/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice v režimu výjimky z pravidel pro 
nájem bytů v majetku obce dle směrnice č. 17/2016 „Nakládání s byty a s prostory sloužícími 
podnikání“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 8. 2020 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/4020/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

1. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 7. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 8. 2020 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 31. 7. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, a panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX byt č. XXXXXXXXXXXXXo 
velikosti 1 + 3, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
4. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 7. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+kk, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2020 

 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2020 

 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Broumov. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 10. 2020 
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Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 0, proti 8, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXX nar. 
XXXXXXXXXXXXX oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice v režimu výjimky z pravidel pro nájem 
bytů v majetku obce dle směrnice č. 17/2016 „Nakládání s byty a s prostory sloužícími podnikání“. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31.10. 2020 

 

31 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotící komise v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - OŠKS 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4021/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 2/2020, Zadávací 
řád veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OŠKS-VZMR-2020-004 
„Interiérové vybavení pavilonu D ZŠ Erno Košťála pro potřeby ZŠ Montessori - PD“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
•     ADAM PRVNÍ spol. s r. o., IČO: 47452064 
•     B K N, spol. s r.o., IČO: 15028909 
•     H M P top s.r.o., IČO: 27502180 
•     ILBprostav s.r.o., IČO: 28810180 
•     Med Pavlík architekti s.r.o., IČO: 05765871 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 2/2020, Zadávací 
řád veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu č.  OŠKS-VZMR-2020-004 „Interiérové vybavení pavilonu D ZŠ Erno Košťála pro 
potřeby ZŠ Montessori - PD“ hodnotící komisi ve složení: 
• Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
• Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS 
• Ing. Jana Harvánková, OŠKS 
• Mgr. Olga Havlíková, OŠKS 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4022/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 2/2020, Zadávací 
řád veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OŠKS-VZMR-2020-005 
„Dodávka 3 ks interaktivní tabule s příslušenstvím včetně instalace - ZŠ Svítkov“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• AUTOCONT a.s., IČO: 04308697, 
• AV MEDIA, a.s., IČO: 48108375, 
• XANADU a.s., IČO: 14498138, 
• VERTIX s.r.o., IČO: 02199939, 
• ZZONE s.r.o.,  IČO: 04325206. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OŠKS-VZMR-2020-005 
„Dodávka 3 ks interaktivní tabule s příslušenstvím včetně instalace - ZŠ Svítkov" hodnotící komisi v 
tomto složení: 
Hodnotící komise (náhradníci) 
Mgr. Jakub Rychtecký           (Bc. Jan Nadrchal) 
Mgr. Ivana Liedermanová     (Ing. Jana Harvánková) 
Ing. David Bakrlík                  (Jakub Sedmák) 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
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32 
Školská rada - jmenování nového člena 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4023/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 

Bc. Moniku Ježkovou, xxxxxx, zástupkyní zřizovatele ve školské radě zřízené při Základní škole 
Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, a to od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020. 

33 
Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídách MŠ 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4024/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice, Benešovo náměstí 2115, a to 
v 1. a 2. třídě na 28 dětí a ve 3. a 4. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4025/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí  ve třídách Mateřské školy Koníček Pardubice, Bulharská 119, a to v 
1. a 2. třídě na 25 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4026/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí v 1. třídě Mateřské školy Pardubice-Dražkovice 146 na 26 dětí, a to 
na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4027/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě Mateřské školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991, a to v 
5. třídě na 28 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4028/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653, a 
to ve 2. třídě na 26 dětí, ve 3. a 4. třídě na 27 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4029/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kytička Pardubice, Gebauerova 1691, a 
to ve 4., 5. a 6. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4030/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521, a to v 
1., 2., 3. a 4. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4031/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice-Jesničánky, Raisova 226, a to v 
1., 2. a 3. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4032/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992, a 
to v 1., 2., 3. a 4. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4033/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice, K Polabinám 626, a to 
1.,2.,3.,4.,5. a 6. na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4034/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601, a 
to v 1. a 2. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/4035/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8, 
a to v 1., 2. a 3. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/4036/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice, Na Třísle 70, a to v 1., 2. a 3. 
třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/4037/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice-Ohrazenice, Školská 225, a to 
v 1., 2., 3. a 4. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/4038/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 
157, a to v 1. třídě na 28 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 
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Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/4039/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Mladých 158, a to v 
1.,2.,3.,4. a 5. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/4040/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 a to v 
1.,2.,3. a 4.třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/4041/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450, a to 
v 1.,4.,5. a 6. třídě na 26 dětí, ve 2. a 3. třídě na 27 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 
2021. 

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/4042/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 
448, a to ve 2.,3.,4.,5. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/4043/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Duha Pardubice-Popkovice a Staré 
Čívice, a to v 3., 4. a 5. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/4044/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692, a 
to v 1.,2.,3.,4.,5. a 6. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/4045/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa 
Holého 160, a to v 1. a 2. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/4046/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Korálek Pardubice, Rumunská 90, a to v 
1.,3.,5.a 6. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/4047/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kamarád Pardubice, Teplého 2100, a to 
v  1.,2.,3. a 4. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/4048/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961, a 
to v 1.,2.,3.,4. a 5. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

34 
Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4049/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 

předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 34.710,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, za účelem uhrazení stravného 
pro 6 žáků v období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

oznámit Základní škole Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, udělení souhlasu s přijetím účelové 
určeného finančního daru 34.710,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4,140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci  projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 6 žáků v 
období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4050/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Uděluje 

předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 54.180,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice, Josefa Ressla 2258, za účelem uhrazení stravného pro 9 
žáků v období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

oznámit Základní škole Pardubice, Josefa Ressla 2258, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 54.180,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 9 žáků v 
období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4051/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 

předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 21.780,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Waldorfské Pardubice, Gorkého 867, za účelem uhrazení stravného 
pro 4 žáky v období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

oznámit Základní škole Waldorfské Pardubice, Gorkého 867, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 21.780,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v  rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 4 žáky v 
období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4052/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 

předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 43.680,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
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prostřednictvím Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, za účelem uhrazení 
stravného pro 7 žáků v období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

oznámit Základní škole Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 43.680,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 7 žáků v 
období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4053/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 

předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 6.000,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 za účelem uhrazení stravného 
pro 1 žáka v období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

oznámit Základní škole Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 6.000,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 1 žáka v 
období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4054/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Uděluje 

předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 55.860,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, za účelem uhrazení stravného 
pro 10 žáků v období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

oznámit Základní škole Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, udělení souhlasu s přijetím účelově 
určeného finančního daru 55.860,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
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Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 10 žáků v 
období od 1.9.2020 do 30.6.2021. 

35 
Souhlas zřizovatele - Šablony III 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4055/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu MŠ Pardubice, K Polabinám 626 a s čerpáním finanční podpory z Operačního 
programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz příloha). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4056/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 a s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 
příloha). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4057/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu MŠ Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8 a s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 
příloha). 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4058/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu MŠ Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157 a s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 
příloha). 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4059/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu ZŠ Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 a s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 
příloha). 

36 
Úprava platového výměru ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4060/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 

s účinností od 01.08.2020 plat dle návrhu:  
Mgr. Žanetě Vondroušové, Dis., ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Čtyřlístek 
Pardubice, Národních hrdinů 8. 
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37 
Program podpory "Pardubičtí tahouni" na období 2021 - 2023 - jmenování členů 

pracovní skupiny 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4061/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vznik pracovní skupiny pro Program podpory "Pardubičtí tahouni" na období 2021 - 2023. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

pracovní skupinu pro Program podpory "Pardubičtí tahouni" na období 2021 - 2023 v tomto složení 
(jména jsou uvedena bez akademických titulů):  
Martin Charvát, primátor města, 
Jakub Rychtecký, náměstek primátora, 
Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Magistrát města Pardubic, 
Miroslav Herudek, předseda komise pro sport, 
Martin Beran, předseda kulturní komise,  
Klčová Jiřina, předsedkyně komise pro cestovní ruch,  
Ludmila Ministrová, Koalice pro Pardubice (KDU-ČSL + Nestraníci), 
Daniel Kraus, SPP,  
Jan Hrubeš, Piráti, 
Petr Klimpl, ODS, 
Jiří Rozinek, ČSSD, 
Václav Snopek, KSČM,  
Jan Hrabal, ANO 2011, 
Jiří Lejhanec, Pardubáci společně. 

 

38 
Vyhlášení podmínek dotačního programu v rámci Programu podpory sportu 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 
- Bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4062/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

vyhlášení dotačního programu v rámci Programu podpory sportu v roce 2020 na "podporu subjektů 
podílejících se na organizaci Sportovního parku Pardubice 2020" dle Podmínek, které jsou přílohou 
tohoto usnesení. 

39 
Revokace - Sportovní dny v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací 

platby 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4063/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. R/3119/2020 ze dne 24.02.2020, kterým bylo schváleno zařazení akce "Florbalice 2020" 
pořádané spolkem Olymp východní Čechy z.s., se sídlem Chelčického 686, Rosice, 533 51 
Pardubice, IČO: 08027439, do programu sportovních dnů pro rok 2020 v Enteria aréně v režimu 
vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu 
uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 
29.12.2017. 

40 
Odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4064/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisový a investiční plán příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, Kpt. Jaroše 726, 
531 81 Pardubice, IČO 75090970, pro rok 2020. Odpisový  a investiční plán je přílohou důvodové 
zprávy. 

41 
Revokace usnesení č. R/2490/2019 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Uvedl, že novým usnesením se rozšiřuje původní za účelem zkapacitnění Anenského 

podjezdu 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4065/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/2490/2019' ze dne 2.12.2019. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4066/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Nahrazuje 

usnesení R2490/2019 ze dne 2.12.2019 takto: 
Rada města Pardubic ukládá OHA vypracování komplexní dopravní studie pro místní komunikaci S. 
K. Neumanna a navazující rychlodráhy (I/36)  až po Zborovské náměstí (II/324) včetně křižovatek 
na obou koncích se zohledněním všech dopravních módů a výhledových napojení přilehlých území. 
Z: Z. Kavalírová T: 31.12. 2020 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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OHA podat návrh na změnu rozpočtu - navýšení rozpočtu OHA o min. 500 tis. Kč na zpracování 
komplexní dopravní studie pro místní komunikaci S. K. Neumanna a navazující rychlodráhy 
(I/36)  až po Zborovské náměstí (II/324) včetně křižovatek na obou koncích se zohledněním všech 
dopravních módů a výhledových napojení přilehlých území. 
Z: Z. Kavalírová T: 31.10. 2020 

42 
Memorandum o porozumění při zavádění a provozování elektrických koloběžek na 

území města Pardubice 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4067/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

„Memorandum o porozumění při zavádění a provozování elektrických koloběžek na území města 
Pardubice“ mezi statutárním městem Pardubice a společností Bolt Services CZ s.r.o., jež je přílohou 
tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít „Memorandum o porozumění při zavádění a provozování elektrických koloběžek na území 
města Pardubice“ mezi statutárním městem Pardubice a společností Bolt Services CZ s.r.o. 
Z: M. Charvát, primátor města 
T: 30.07.2020 

43 
Zelená infrastruktura v tepelném ostrově urbánního prostředí – podpora 

rozhodování 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4068/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zájem statutárního města Pardubice na využití výstupů projektu „Zelená infrastruktura v tepelném 
ostrově urbánního prostředí – podpora rozhodování“ Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

44 
Záležitosti komisí RmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor 

- Bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4069/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

rezignaci pana Milana Randáka (ANO 2011) na členství v Komisi pro urbanismus a architekturu 
Rady města Pardubic. 

45 
Diskuse 

V. Ulrych vznesl dotaz, zda se již někdo zabýval žádostí o spolupráci na projektu „Sbírka pro nadace“, 
která by se měla uskutečnit v dubnu příštího roku. Jednalo by se o zajištění prostor pro charitativní 
koncerty, běhy a pořádané akce  → bude postoupeno k řešení R. Jelínkovi. 
M. Charvát požádal o svolání schůzky k problematice CEKVO → zajistí J. Nadrchal 
 

J. Nadrchal a L. Ministrová se omluvili ze schůze RmP dne 17.08.2020. 
 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 11:50 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
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……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan Nadrchal        
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Vítězslav Štěpánek     
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 23.07.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (95 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  

 

 


