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Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti  
spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. 

  
   
Univerzita Pardubice 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice 
IČO: 00216275 
zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem, 
dále také „Univerzita“, 
 
a 
 
statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem, 
dále také „Město“, 
 
obě strany společně také jako „strany“ či „strany Memoranda“, 
 
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku toto  
 

Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. 
(dále jen „Memorandum“) 

 
Čl. I. 

Preambule 
 

1. Univerzita Pardubice je významnou veřejnou vysokou školou, která se během své bohaté 
historie stala respektovaným a prestižním centrem vzdělanosti rozvíjejícím vědecké 
poznání i tvůrčí lidský potenciál, nabízejícím širokou škálu akreditovaných studijních 
programů a moderní kreativní prostředí v řadě vědeckých disciplín, jak v oblasti 
technických, tak i společenských věd. 

 
2. Statutární město Pardubice dlouhodobě vyvíjí úsilí směřující k iniciaci netradičních a 

inovativních způsobů šíření vzdělání, odborných poznatků a osvěty včetně poskytování 
vzdělávacích programů podporujících kreativitu a individuální zájmy, nadání, a to v rámci 
přípravy a realizace projektu s názvem Centrální polytechnické dílny. Cílem tohoto projektu 
je mj. vybudování excelentního edukačního centra zaměřeného na technické a 
přírodovědné vzdělávání především pro žáky pardubických základních škol a studenty 
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středních škol, ale také pro subjekty zabývajícími se volnočasovými aktivitami i pro širokou 
veřejnost nejen z pardubického regionu. Svůj iniciativní přístup Město jednoznačně 
prokazuje rovněž svou účastí, v pozici zakládajícího člena (společně s Nadací pro rozvoj 
města Pardubic a Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje), na probíhajícím 
procesu založení a vzniku spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. (dále také „CPD“), který 
bude sloužit k zajištění provozu vzdělávacího centra.   

 
3. Uzavřením tohoto Memoranda vyjadřují obě strany Memoranda společnou vůli 

k partnerství a spolupráci při plánovaných aktivitách spolku CPD provozovaném 
v unikátním objektu, který bude vybudován v architektonicky výjimečném areálu 
Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích. 

 
Čl. II. 

Předmět a principy spolupráce 
 
1. Strany Memoranda tímto deklarují společný zájem zahájit a rozvíjet vzájemnou úzkou 

spolupráci za účelem podpory efektivní přípravy a realizace činností vzdělávacího centra 
provozovaného CPD, jejich následného rozšiřování, modernizace vzdělávacích metod a 
forem i materiálního zázemí za účelem zvyšování atraktivity prostředí ke vzdělávání.   
 

2. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů Města a Univerzity na základě 
tohoto Memoranda bude směřována zejména do následujících oblastí spojených 
s budoucím provozem CPD: 
 
a) spolupráce na výběru vzdělávacích témat z technických, přírodovědných a 

souvisejících oborů, podpora tvorby a průběžné aktualizace vzdělávací nabídky, 
b) součinnost při přípravě, organizaci a realizaci vzdělávacích projektů,  
c) podílení se na výběru forem vzdělávací nabídky včetně personálního obsazení lektorů 

z řad expertů Univerzity, 
d) metodická podpora a poradenství v oblasti průzkumu vzdělávací poptávky včetně 

vytváření procesů a nástrojů pro průběžný sběr a analýzu dat, 
e) podpora realizace přeshraničních a mezinárodních aktivit v oblasti celoživotního 

vzdělávání, 
f) konzultace efektivity a prospěšnosti průběžné modernizace vybavení odborných 

prostor a pořizovaní materiálů potřebných k realizaci vzdělávacích aktivit. 
 
3. Univerzita tímto deklaruje svůj záměr přispět především k tvorbě a rozvoji nabídky 

vzdělávacích programů, v případě potřeby poskytovat metodickou, konzultační a 
poradenskou odbornou pomoc a aktivně se zapojit do realizace vzdělávací činnosti 
v objektu CPD, ať už vlastní specifickou programovou náplní, inovativním přístupem 
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s využitím moderních technologií či odborným příspěvkem do programů produkovaných 
CPD.  
 

4. Město deklaruje svůj zájem prostřednictvím svého členství v CPD umožnit zapojení 
odborníků z řad Univerzity a využít jejího širokého potenciálu odborných znalostí, know-
how, profesních zkušeností a výukových dovedností v přípravných a realizačních fázích 
vzdělávacích aktivit CPD. Za tímto účelem Město vyvine úsilí k tomu, aby v součinnosti s 
CPD bylo ve prospěch Univerzity zajištěno potřebné zázemí, technické vybavení a 
vzdělávací prostory CPD.   

 

Čl. III. 
Zvláštní ustanovení  

 
1. Toto Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. 

 
2. Toto Memorandum je kterákoliv ze stran oprávněna kdykoliv písemně vypovědět bez 

uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně Memoranda.  
 

3. Strany Memoranda uznávají výlučně deklaratorní povahu tohoto Memoranda, které 
vyjadřuje dobrou vůli stran, avšak nezakládá žádná práva či povinnosti, které by bylo 
možno vymáhat v rámci soudního, rozhodčího nebo obdobného řízení, včetně práva na 
náhradu jakékoliv újmy v případě, že se konkrétní aktivita jedné nebo druhé strany 
neuskuteční, popřípadě se uskuteční v jiné než v tomto Memorandu popsané podobě 
nebo rozsahu. 

 
 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Toto Memorandum vstupuje v platnost a účinnost podpisem oprávněných zástupců obou 

stran Memoranda. 
 

2. Toto Memorandum lze měnit pouze písemným dodatkem na základě dohody stran 
Memoranda.  
 

3. Toto Memorandum bylo sepsáno ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každý strana Memoranda obdrží po jednom vyhotovení.  
 

4. Strany Memoranda prohlašují, že toto Memorandum vyjadřuje jejich skutečnou vůli, s 
jeho obsahem souhlasí, což stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy. 
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V Pardubicích dne ……………. 
 
 
Za Univerzitu:      Za Město: 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.     Ing. Martin Charvát 
            rektor                 primátor 











 
Smlouva o výpůjčce 

(uzavřená dle § 2193 a násl. občanského zákoníku) 
 
 
 

statutární město Pardubice  
sídlo Pernštýnské nám. čp. 1, 530 21 Pardubice 

IČ 00 27 40 46, DIČ CZ00274046 
zastoupené primátorem města  

Ing. Martinem Charvátem 
 dále jen půjčitel 
a 
Dostihový spolek a.s. 

sídlo Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ  48155110 

zastoupená předsedou představenstva Ing. Petrem Kvašem 
 dále jen vypůjčitel 

 
 

I.  
Předmět výpůjčky 

 
1. Půjčitel je vlastníkem těchto movitých věcí umístěných v areálu dostihového závodiště v Pardubicích:  
 
1.1    Plachtová hala pro uskladnění mobilního kluziště; inventární číslo 0140220003 v aktuální ceně 181.854,53 
Kč. 
1.2    Mobilní kluziště – zimní ledový park; inventární číslo 0140220001 v ceně 9.301.808,20 Kč. 
1.3    Mobilní osvětlení – zimní ledový park; inventární číslo 0140220002  v ceně 2.178.000,- Kč. 
1.4    Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214014 v ceně 4.477,- Kč. 
1.5    Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214015 v ceně 4.477,- Kč. 
1.6    Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214016 v ceně 4.477,- Kč. 
1.7    Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214017 v ceně 4.477,- Kč. 
1.8    Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214018 v ceně 4.477,- Kč. 
1.9    Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214019 v ceně 4.477,- Kč.  
1.10  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214020 v ceně 4.477,- Kč. 
1.11  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214021 v ceně 4.477,- Kč. 
1.12  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214022 v ceně 4.477,- Kč. 
1.13  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214023 v ceně 4.477,- Kč. 
1.14  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214024 v ceně 4.477,- Kč. 
1.15  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214025 v ceně 4.477,- Kč. 
1.16  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214026 v ceně 4.477,- Kč. 
1.17  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214027 v ceně 4.477,- Kč. 
1.18  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214013 v ceně 4.477,- Kč. 
1.19  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214012 v ceně 4.477,- Kč. 
1.20  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214010 v ceně 4.477,- Kč. 
1.21  Šatní lavice s věšákem a roštem; inventární číslo 3214011 v ceně 4.477,- Kč. 
 

II.  
Účel výpůjčky 

 
Vypůjčitel bude předmět výpůjčky užívat za účelem provozování sportovního projektu „Zimní sportovní 
park“ tak, jak je mezi smluvními stranami tento definován ve Smlouvě o poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu uzavřené dne (bude doplněno).  
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III. 
Práva a povinnosti půjčitele 

 
 

1. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli do bezplatného užívání věci uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku. Předmět výpůjčky uvedený v čl. I bude vypůjčiteli půjčitelem předán na základě předávacího 
protokolu bezprostředně po uzavření této smlouvy.  

 
2. Půjčitel je oprávněn požadovat po vypůjčiteli přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly jejího 

řádného užívání, a to kdykoli během obvyklé provozní doby vypůjčitele. Mimo provozní dobu vypůjčitele je 
možné kontrolu provést po předchozí domluvě.  
 

IV. 
Práva a povinnosti vypůjčitele 

 
1. Vypůjčitel prohlašuje, že je mu stav vypůjčených věcí dobře znám, že věci jsou ve stavu způsobilém k 

řádnému užívání a v takovém stavu je od půjčitele přebírá. Dále vypůjčitel prohlašuje, že byl seznámen s 
návody k obsluze jednotlivých předaných věcí. 
 

2. Vypůjčitel se zavazuje, že bude předmět výpůjčky užívat tak, aby nedošlo k jeho poškození, zničení, či 
nepřiměřenému opotřebení. V opačném případě je povinen nahradit půjčiteli vzniklou škodu v plné výši. 

 
3. Vypůjčitel je povinen řádně pečovat o předmět výpůjčky a užívat jej k účelům, ke kterým byl určen.  

 
4. Vypůjčitel je povinen zajišťovat svým nákladem veškeré opravy a veškerou údržbu předmětu výpůjčky, a 

dále zajišťovat svým nákladem všechny předepsané revize a pravidelné prohlídky. 
 

5. Vypůjčitel je povinen neprodleně oznamovat půjčiteli vznik havarijních situací a učinit opatření k zamezení 
vzniku dalších škod.  

 
6. Vypůjčitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit půjčiteli potřebu oprav, jinak odpovídá za škodu, 

která by nesplněním této povinnosti vznikla.  
 

7. Vypůjčitel odpovídá za dodržování předpisů a norem požární ochrany, bezpečnosti práce, hygieny a 
ostatních provozních předpisů na mobilním kluzišti. Vypůjčitel taktéž odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví třetích osob při realizaci svých činností. 

 
8. Vypůjčitel je povinen umožnit přístup k předmětu výpůjčky půjčiteli nebo jeho zástupci za účelem správní a 

kontrolní činnosti, během obvyklé provozní doby, nebo kdykoli v případě nebezpečí z prodlení. 
 
 
 

V. 
Pojištění 

 
Půjčitel neodpovídá za jakékoli jiné škody, zejména ne za škody na vnesených věcech a není tedy povinen 

v tomto smyslu uzavírat žádné další pojistné smlouvy. 
 

 
VI. 

Služby a způsob jejich úhrady 
 
Služby spojené s užíváním předmětu výpůjčky si bude vypůjčitel zabezpečovat vlastním nákladem. 
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VII. 
Doba výpůjčky  

 
Doba výpůjčky je sjednána na dobu určitou do 31.3.2023. 
 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

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

2. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.  

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  

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

5. Tato smlouva je vypracována v pěti vyhotoveních, všechny jsou s platností originálu, z nichž nájemce obdrží 
dvě a pronajímatel tři. 

 
 
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb ., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubic dne 19.10.2020, č. usnesení............. 
  
V Pardubicích dne ………..………… 
 
 
 
 

....................................................... ………………..……................................. 
statutární město Pardubice Dostihový spolek a.s. 

zast. Ing. Martinem Ch a r v á t e m zast. Ing. Petrem  K v a š e m 
primátorem předsedou představenstva 
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1. ÚVOD 

Tento dokument reaguje na potřebu zpřístupnění kulturních, kulturně-volnočasových a komunitních 
aktivit pro skupiny osob, u kterých objektivně existují větší bariéry v přístupu k těmto aktivitám než u 
většinové společnosti.  

Samotná účast na kulturních aktivitách, ať už aktivní nebo pasivní, přispívá ke zvýšení kvality života 
obyvatel. Naplňování potřeb v oblasti kultury má výrazné dopady na zdraví obyvatel, podporuje také 
sociální začlenění, působí jako prevence kriminality a má řadu dalších pozitivních dopadů.1 Paradoxně 
je to právě zdraví či sociální vyloučení, které působí jako bariéry v naplňování těchto potřeb u cílových 
skupin, kterým se věnuje tento dokument. O to více je žádoucí reflektovat specifické potřeby těchto 
cílových skupin, vědomě je promítnout do struktury nabídky kulturních aktivit a existující bariéry tak 
snižovat nebo eliminovat.   

Počet takto ohrožených osob je přitom nezanedbatelný. V roce 2019 žilo v Pardubicích více než 19 000 
seniorů věkem nad 65 let.2 Demografický trend je přitom takový, že číslo se bude zvyšovat. 
Předpokládaný počet osob se zdravotním postižením, včetně postižení mentálního, je v Pardubicích 6 
673. 3  K 1. lednu 2020 žilo podle údajů Magistrátu města v Pardubicích bez rozlišení druhu pobytu také 
7 674 cizinců. Osob bez domova bylo v roce 2019 evidováno přibližně 350. 4 Mezi skupiny ohrožené 
bariérami v přístupu ke kultuře patří také rodiny s dětmi v obtížné sociální situaci, jejich počet je 
obtížné stanovit.   

Problematika různě znevýhodněných nebo ohrožených skupin se promítá do Komunitního plánu 
sociálních a souvisejících služeb. Tento strategický dokument, který je pravidelně obnovován, je 
výsledkem dlouhodobého procesu, aktualizujícího cíle a opatření jednotlivých pracovních skupin 
takovým způsobem, aby odpovídaly místním potřebám. Aktuální Komunitní plán je platný pro období 
2017 – 2020 a rozlišuje celkem 6 cílových skupin: Osoby se zdravotním postižením a osoby se 
zdravotním znevýhodněním; Cizinci, národnostní a etnické menšiny; Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a v obtížné životní situaci; Senioři; Rodiny s dětmi a mládež; Osoby s duševním 
onemocněním. Oblast přístupnosti kultury přitom dokument řeší u dvou cílových skupin; 

Cíl 2.2: (Cizinci, národnostní a etnické menšiny) 

Opatření vedoucí k naplnění cíle:  

2.2.1. Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro romské děti a mládež a cizince, zachování 
nízkoprahových služeb  

2.2.2. Pořádání kulturních, společenských a sportovních aktivit pro veřejnost 

Cíl 4.5: (Senioři) 

Opatření vedoucí k naplnění cíle:  

4.5.1. Podpořit činnost sociálně aktivizačních služeb pro seniory, aktivizačních programů 
a klubové činnosti pro seniory 

 
1 https://www.kreativnicesko.cz/clanky/kultura-spojuje-a-resi-problemy 
2 Zdroj dostupný z OŠKS 
3 https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/sprss_2019-2021.pdf 
Přepočet pro Pardubice a pro jednotlivé druhy zdravotního postižení v příloze.  
4 Sčítání osob bez domova 2019, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

https://www.kreativnicesko.cz/clanky/kultura-spojuje-a-resi-problemy
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/sprss_2019-2021.pdf
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Oblast přístupnosti a pozitivních dopadů kulturních aktivit tak není z hlediska Komunitního plánu 
zásadním tématem. 

Z těchto důvodů se problematice zpřístupnění kulturních aktivit věnuje Strategie pro kulturu a 
kreativitu města Pardubic pro období 2018 - 2024.5 Ta v kapitole Kultura pro všechny ukládá Odboru 
školství, kultury a sportu, společně s Odborem sociálních věcí provést mapování potřeb v oblasti 
kultury u osob sociálně či zdravotně znevýhodněních. Konkrétně ukládá následující opatření:  

1.2.1 Odbor školství, kultury a sportu a odbor sociálních věcí společně zadá provedení šetření potřeb 
cílových skupin sociálně či kulturně znevýhodněných – zdravotně postižení (osoby s tělesným 
postiženým, se smyslovým postižením), osoby v hmotné nouzi, senioři, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, cizinci, menšiny.  

1.2.2 Odbor školství, kultury a sportu v součinnosti s odborem sociálních věcí poskytne metodickou 
podporu organizacím v oblasti kultury při vytváření nabídek kulturních a komunitních činností pro 
osoby ze skupin sociálně a kulturně znevýhodněných.  

1.2.3 Magistrát města ve spolupráci s ostatními subjekty umožní přístup ke kultuře i osamělým 
seniorům s potřebou doprovodu.  

Základním cílem tohoto dokumentu je tak zvýšení kvality života osob zdravotně či sociálně 
znevýhodněných, a to konkrétně prostřednictvím jejich účasti na kulturních nebo kulturně-
volnočasových aktivitách. Za tímto účelem tak bylo provedeno mapování potřeb těchto osob, bariér, 
které brání jejich naplňování, a návrh konkrétních opatření vedoucích k eliminaci nebo snížení 
zjištěných bariér.  

Mapování potřeb probíhalo ve spolupráci OŠKS a OSV a s členy pracovních skupin Komunitního 
plánování v letech 2019 a 2020.  

V následujících částech dokumentu je tak možné nalézt popis zvolené metodiky, následně analytickou 
část popisující zjištěné potřeby a bariéry a konečně návrhovou část, která uvádí konkrétní opatření 
včetně termínů a odpovědností za jejich realizaci.  

 

2. METODIKA 

Šetření potřeb a návrh opatření provedl mezi lety 2019 a 2020 Odbor školství, kultury a sportu 
(Oddělení kultury a cestovního ruchu) ve spolupráci s Odborem sociálních věcí.  

Základním principem, ze kterého šetření vycházelo, bylo zmapování strany nabídky, tedy nabídky 
kulturních aktivit ze strany jejich poskytovatelů a na straně druhé poptávky, kterou představují 
jednotlivé cílové skupiny ohrožené zdravotním či sociálním vyloučením.   

Pro uchopení problematiky byl využit způsob členění cílových skupin dle klasifikace užívané v rámci 
Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb na období 2017 - 20206, který definuje 6 cílových 
skupin; 

 

 
5 https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/strategie-pro-
kulturu-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/ 
6 https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/ 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/strategie-pro-kulturu-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/strategie-pro-kulturu-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/
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• Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním 
• Cizinci, národnostní a etnické menšiny 
• Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 
• Senioři 
• Rodiny s dětmi a mládež 
• Osoby s duševním onemocněním 

 
2.1. Mapování nabídky 

Stranu nabídky tvoří kulturní instituce, které působí v Pardubicích. Dále je nutné vzít v potaz i nabídku 
školských organizací v oblasti kulturních a volnočasových aktivit. V rámci mapování nabídky a 
konkrétního přístupu k problematice bariér v přístupu ke kultuře byly zvoleny rozhovory s řediteli 
zřizovaných organizací, a to jak organizací zřizovaných městem Pardubice, Pardubickým krajem. 
Jednalo se o tyto organizace: 

• Východočeské divadlo Pardubice 
• Komorní filharmonie Pardubice 
• Centrum pro otevřenou kulturu 
• Krajská knihovna v Pardubicích 
• Východočeské muzeum v Pardubicích 
• Východočeská galerie v Pardubicích 
• Dům dětí a mládeže ALFA 
• Dům dětí a mládeže BETA 
• Základní umělecká škola Polabiny 
• Základní umělecká škola Havlíčkova 
• Turistické informační centrum Pardubice 

Ředitelé těchto organizací byli dotazováni na přístup a zohledňování potřeb jednotlivých cílových 
skupin. Konkrétní realizovaná opatření pak byla zaznamenána a reflektována při tvorbě opatření.  

 

2.2. Mapování poptávky7 

Po podrobném zvážení všech dostupných metod sběru dat a po domluvě s Odborem Sociálních věcí se 
Odbor školství, kultury a sportu rozhodl využít metodu dotazování v rámci pracovních skupin 
komunitního plánování. Tyto pracovní skupiny se pravidelně scházejí strukturované dle cílových 
skupin. Jsou tvořeny odborníky a zástupci organizací, které se danému tématu věnují, stejně jako 
zástupci cílových skupin. Právě organizované schůzky odborníků na dané téma byly využity pro sběr 
dat. Metoda popsána dále v textu umožňovala oproti jiným i přímou konzultaci možných opatření a 
podrobení jejich aktuálnosti a realizovatelnosti kritickému pohledu. Díky tomu v průběhu mapování 

 
7 Pro získání dat potřebných ke splnění základního cíle bylo možné využít více metod. Jednou ze zvažovaných 
metod je sociologický průzkum mezi přímými zástupci cílových skupin. Výhodou této metody je velká kvalita dat 
a možnost sledovat vývoj sledovaných proměnný v čase, což umožňuje následně reagovat v podobě konkrétních 
opatření. Nevýhodou je vysoká nákladnost a oproti zvolené metodě také určité oddělení fáze získávání dat od 
fáze návrhové. OŠKS se proto rozhodl pro sběr dat prostřednictvím pracovních skupin komunitního plánování.  
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došlo nejen na samotné zmapování potřeb a bariér, ale také k intenzivní diskuzi nad možnými 
variantami odstraňování těchto bariér.  

V rámci každé ze šesti pracovních skupin, jejichž přehled je vyjmenován v úvodu této kapitoly, proběhly 
dvě pracovní schůzky. V rámci první schůzky byl projekt představen a blíže popsán jeho záměr. Členové 
pracovní skupiny dále obdrželi dotazník, jehož prostřednictvím ze svého odborného pohledu 
identifikovali nejčastější potřeby, bariéry a uvedli také příklady dobré praxe či návrhy řešení. Tyto 
dotazníky byly dále zpracovány a jejich výstup byl využit pro následný workshop, v rámci kterého došlo 
k upřesnění získaných zjištění, určení priorit a diskuze nad dalším postupem.  

Za každou pracovní skupinu byla následně vytvořena finální zpráva, která byla konzultována vždy 
s vedoucím pracovní skupiny (PS). Výstupy z procesu byly konzultovány s následujícím skupinami a 
současně také s relevantními komisemi Rady města Pardubic; 

• PS1 - Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním 
• PS2 - Cizinci, národnostní a etnické menšiny 
• PS3 - Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 
• PS4 - Senioři 
• PS5 - Rodiny s dětmi a mládež 
• PS6 - Osoby s duševním onemocněním 
• Koordinační skupina komunitního plánování 

Následně byly výstupy představeny relevantním komisím Rady městy Pardubice, které poskytly 
zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením dle odbornosti dané komise.   

• Komise pro rodinu a děti 
• Rada seniorů 
• Komise pro bezbariérovost 
• Kulturní komise 

Příslušným komisím Rady města Pardubic byly výstupy postupně prezentovány a členové skupin měli 
možnost připomínkování a vyjádření názoru k návrhům řešení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 – Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře v Pardubicích 

 

5 
 

3. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

3.1. Potřeby a bariéry v oblasti přístupu ke kultuře 

Tato kapitola představuje soubor potřeb osob znevýhodněných v oblasti přístupu ke kultuře a také 
bariér bránících jejich naplnění. Jednotlivé potřeby včetně bariér jsou klasifikovány dle 6 cílových 
skupin, jejichž členění dle struktury komunitních skupin je blíže specifikováno ve 2. kapitole tohoto 
dokumentu. V úvodu každé z podkapitol se navíc nachází stručný popis cílové skupiny zaměřený na její 
specifika.  

3.1.1. Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním  

Tato skupina je velmi různorodá zejména s ohledem na typ zdravotního znevýhodnění, navzdory tomu 
tito lidé projevují velký zájem o kulturu, a to jak o aktivní, tak pasivní kulturní aktivity.  

Na základě dotazníkového šetření byly současně identifikovány tři potřeby a přidružené bariéry:  
A. Informovanost 
B. Bezbariérovost 
C. Specifická nabídka  

 

A. Informovanost 
 
Zdravotně postižení často nachází zavádějící, neúplné či zcela chybějící informace o přístupnosti pro 
hendikepované. Platformy o bezbariérovosti zůstávají nevyužívané z důvodu neaktuálních informací. 
Jedná se např. o mapu bezbariérovosti na geoportálu města (www.mapy.pardubice.eu). Klienti raději 
ověřují informace telefonicky, zde ale vzniká riziko podání mylných informací ze strany neproškoleného 
personálu.  
 
Pro kvalitní komunikaci se zdravotně postiženou osobou je klíčová znalost tématu na straně 
poskytovatele informace (tedy kulturní instituce). Příkladem může být znalost rozdílu mezi elektrickým 
a mechanickým vozíkem. Bariéru neznámého prostředí pociťují nejvíce zrakově postižení v podobě 
neznalosti a špatné orientace v budově bez doprovodu asistenční služby, ta se ovšem ve večerních 
hodinách, v době obvyklé pro kulturní představení, obtížně shání.  

Bariéry: 

• Nekvalitní a nedostatečné informace o bezbariérovosti, nedostatečná informovanost 
personálu kulturních institucí o specifickém způsobu komunikace s cílovou skupinou, 
nekvalitní informace o neznámém prostředí. 

 
B. Bezbariérovost 
 
V oblasti dopravy byly všeobecně identifikovány konkrétní bariéry, například nemožnost využití služby 
Senior taxi s elektronickým vozíčkem, nebo nižší počet nízkopodlažních spojů MHD ve večerních 
hodinách. 8 
 

 
8 V průběhu mapování došlo k zjištění, že podíl nízkopodlažních spojů MHD ve večerních hodinách dle údajů 
dostupných na webu DPMP je mnohonásobně vyšší, než udávají členové pracovní skupiny.  

http://www.mapy.pardubice.eu/
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Mnohdy tvoří bariéru samotná infrastruktura budov, ve kterých kulturní aktivity probíhají. S tímto 
přímo souvisí také časová náročnost návštěvy např. Východočeského divadla, které sice umožňuje 
využití plošiny, obsluha plošiny je ovšem velmi náročná, a to i pro asistenční službu. Zejména možnost 
večerní asistence je například z pohledu Oblastní charity kapacitně velmi nedostatečná. Tato 
organizace vnímá jako primární důvod nedostatek financí a personálu. 9 
 
Přístupnost kulturních zařízení je dána také přístupností dílčích sociálních a technických zařízení (výtah, 
WC, schodišťové plošiny). Situaci je možné v některých případech zefektivnit využitím projektu 
Euroklíče. 
 
Bariéry: 

• Dopravní bariéry 
• Bariéry v infrastruktuře budov 
• Nepostačující asistenční služby 

 
C. Specifická nabídka  
 
Chybějící specifická nabídka kulturních představení (aktivních i pasivních) se týká především dětí s 
handicapem, lidí s autismem a zrakově či sluchově postižených. Současně byl identifikován nedostatek 
denních představení, například částečně zrakově postižení mají problém s prostorovou orientací ve 
večerních hodinách 
 
Bariéry: 

• Nedostatečná kulturní nabídka pro děti s handicapem 
• Velmi omezená nabídka denních představení 
• Nedostatek nabídky pro zrakově či sluchově postižené 
• Nedostatečná nabídka pro lidi s autismem  

 

3.1.2. Cizinci, národnostní a etnické menšiny 

U této skupiny můžeme pozorovat slabší zájem o institucionální kulturu. Kulturní aktivity se týkají 
převážně festivalů a eventů v rámci komunit.  

 
Na základě dotazníkového šetření byly současně identifikovány tři potřeby a přidružené bariéry:  

A. Prezentace vlastní kultury 
B. Zapojení dětí (cizinců a etnických menšin) 
C. Zapojení dospělých  

 
A. Prezentace vlastní kultury 
 
Cizinci a etnické menšiny potřebují prezentovat vlastní kulturu z důvodu odbourávání předsudků. 
Posílí se tím jejich sebevědomí. Konkrétně Romům chybí vzory, ve školách se o romských předcích 
neučí.  
Bariéry: 

 
9 Často je zapomínáno na sluchově postižené, pro ně není bariérou schodiště, ale znakový jazyk – bariéra 
dlouhých textů. Podstatná je znalost problematiky ze strany kulturních organizací.  



Příloha č. 1 usnesení č. 1 – Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře v Pardubicích 

 

7 
 

• Uzavřenost komunit 
• Finance 
• Lidské zdroje 
• Ztráta motivace (na základě nepřijetí)  
• Předsudky majoritní společnosti 

 
B.  Zapojení dětí (cizinců a etnických menšin) 
 
Zásadní význam má zapojení dětí-cizinců do kulturních a kreativních aktivit, ve městě chybí širší 
nabídka pro děti ve věku 14–17 let. Členové některých komunit (např. mongolská komunita) čelí 
bariéře v podobě nedostatku časové kapacity z důvodu časově náročného zaměstnání (práce na 
směny). I z těchto důvodů je tak obtížné zajistit doprovod dětí na kroužky, či jiné kulturně-vzdělávací 
aktivity. Rodiče se také zpravidla učí český jazyk déle než jejich děti, čímž jsou limitováni v seznámení 
se s nabídkou volnočasových aktivit. Cizinci mnohdy neznají základní principy a systém majoritní 
společnosti, sami tedy netuší, že existují např. ZUŠ nebo DDM. 
 
Bariéry: 

• Nízká motivace rodičů 
• Jazyková bariéra 
• Neschopnost docházet pravidelně z důvodu pracovního vytížení rodičů 
• Chybějící návyky – pravidelnost  
• Uzavřenost  

 
C. Zapojení dospělých 
 
Specifická nabídka v oblasti kulturního vyžití pro dospělé cizince není zmapována, vyžadovala by další 
průzkum. Příznačná je zejména bariéra jazyková. Kulturní akce, které představují kulturu cizinců a 
národnostních menšin jsou také zpravidla navštěvovány převážně členy pořádající komunity. 
Významnou roli tak hraje finanční podpora akcí umožňující kvalitní a účelnou komunikaci.  
 
Bariéry: 

• Nedostatek financí  
• Jazyková bariéra 
• Uzavřenost 
• Neznalost nabídky 
• Obava z nepřijetí většinovou společností 

 

3.1.3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 

Skupina je specifická nízkou motivací o kulturní aktivity, izolovaností, stigmatizací a strachem.  Typická 
je nízká informovanost o kulturním dění. V tomto směru je nutná dlouhodobá koncepční činnost 
sociálních služeb, která může vést ke zvýšení motivace. Jako vhodné se jeví i jednorázové kulturní akce 
speciálně zaměřené na zvýšení takové motivace. Příkladem dobré praxe může být např. akce Noc 
venku.10 
 

 
10 www.nocvenku.cz 
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Na základě dotazníkového šetření byly identifikovány dvě potřeby a přidružené bariéry:  
A. Aktivní zapojení formou komunitních projektů 
B. Osobní rozvoj (vzdělávací aktivity) 

 
A. Aktivní zapojení formou komunitních projektů 
 
Zásadním problémem u osob ohrožených sociálním vyloučením jsou stigmatizace a strach. Tito lidé 
potřebují zažít pocit „normálnosti“.  
 
Bariéra: 

• Chybí příležitosti 
 

B. Osobní rozvoj (vzdělávací kurzy) 
 
Kurzy osobního rozvoje mají smysl. U této skupiny se vyskytuje problém s opakováním (pravidelným 
docházením) a morálkou. Kurz, na kterém účastníci nic nedostanou, není atraktivní a docházka je nízká. 
Exkurze se nepořádají, odborníci jsou zváni přímo do center, aby klienti nemuseli nikam docházet.  
 
Bariéry: 

• Nízká motivace 
• Stigma společností  

3.1.4. Senioři 

Tato cílová skupina je specifická velkým zájmem o kulturu jak ve formě aktivní, tak pasivní. Typická je 
také potřeba setkávat se.  
 
Na základě dotazníkového šetření byly současně identifikovány čtyři potřeby a přidružené bariéry:  

A. Informovanost 
B. Doprovod 
C. Potřeba setkávat se 
D. Dostupnost kompenzačních pomůcek 

 
A. Informovanost 
 
Chybí kvalitní informace v podobě vhodných komunikačních kanálů a správného zacílení sdělení. Pro 
seniory je stále ideálním komunikačním kanálem tištěná forma (letáky, brožury, Radniční zpravodaj). 
Kromě toho se seniorům obtížně vybírají akce ze seznamu v Radničním zpravodaji. 
 
Bariéra: 

• Nekvalitní informace: nevhodné komunikační kanály, zacílení sdělení 
 
B. Doprovod 
 
Potřeba doprovodu je vyžadována především kvůli ostychu, neznalosti prostředí a imobilitě seniorů. 
 
Bariéry: 

• Imobilita, ostych, neznalost 
• Nedostatečné kapacity asistenční služby 
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C. Potřeba setkávat se  
 
Senioři přicházejí s přibývajícím věkem postupně o své přátele, proto je jejich potřeba se společensky 
setkávat mnohem intenzivnější než u členů jiných skupin. Starší lidé mají velký zájem o kurzy anglického 
jazyka a kurzy zdravotního cvičení, které ve městě kapacitně nedostačují. Velká vzdálenost cílového 
místa od zastávky MHD je rovněž limitující.  
 
Bariéry:  

• Nedostatečné kapacity prostor 
• Doprava: vzdálenost 

 

D. Dostupnost kompenzačních pomůcek 

Bariéry:  

• Chybějící nabídka kompenzačních pomůcek 
 

3.1.5. Rodiny s dětmi a mládež 

 
Tato skupina je specifická svou roztříštěností (problematiku řeší více resortů) a potřebou řešit ty 
nejzákladnější potřeby, čímž se i potřeby přístupu ke kultuře stávají obecnějšími.  
 
Na základě dotazníkového šetření byly současně identifikovány dvě potřeby a přidružené bariéry:  

A. Účast dětí v kvalitních kulturně volnočasových aktivitách 
B. Návštěva kulturních akcí 

 
A. Účast dětí v kvalitních kulturně volnočasových aktivitách 
 
Finanční bariéra je průvodním jevem všech skupin v rámci komunitního plánování a mezi členy této 
skupiny se objevila v každém z vyplněných dotazníků. S ohledem na nutnost řešit základní potřeby 
nezbývá rodičům již kapacita na uvažování o možnostech kulturně-volnočasového využití dětí. Důraz 
je kladen na kroužky ve školách po vyučování, jsou nabízeny za nižší ceny a v bezpečném prostředí, 
současně tím odpadají nároky na rodiče.  
 
Bariéry: 

• Finance 
• Nízká motivace rodičů 
• Kvalita kroužků (marketingový mix) 
• Dopravní dostupnost (dětské centrum Veská) 

 
B. Návštěva kulturních akcí 
 
Je žádoucí, aby rodina zažila kulturní akci společně, v případě onemocnění dítěte nebo rodiče nastává 
složitá situace a na zdravé dítě nezbývá dostatek času a prostoru. Dále je potřeba zmínit i fyzické 
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bariéry, nicméně stále je největší bariérou mentální kapacita a hodnotový žebříček rodičů. Návštěva 
kulturní akce může být pro tuto skupinu něco neznámého, mohou mít i špatnou zkušenost.  
 
Bariéry: 

• Časová a mentální kapacita rodičů 
• Finance 
• Strach z neznámého  

3.1.6. Osoby s duševním onemocněním  

Cílová skupina má velmi konkrétní představu o potřebách a bariérách, jedním ze specifik může být i 
přizpůsobení kulturní nabídky či vysoké nároky na odbornost.  
 
Na základě dotazníkového šetření byla identifikována jedna hlavní a současně šest vedlejších potřeb 
a přidružených bariér:  
 
Hlavní potřeba:  

Přizpůsobená nabídka (odbornost)  

Z pohledu této cílové skupiny je zásadní přizpůsobení nabídky aktivit jejím potřebám, a to s důrazem 
na odbornost v otázce přístupu k osobám s duševním onemocněním. Tato specifická potřeba se dále 
promítá do identifikovaných vedlejších potřeb, které ji dále upřesňují. 
 
Vedlejší potřeby:  

A. Malá skupina 
B. Odborný doprovod  
C. Proškolený personál  
D. Dřívější začátek představení 
E. Kvalitní informace 
F. Cena 
 
 

A. Malá skupina 
 
Pro osoby s duševním onemocněním je typická preference menších skupin. Není však žádoucí 
vytvořit malou stigmatizující skupinu, která by na její členy mohla působit nekomfortně (pocit, že na 
ně široká veřejnost mnohdy nahlíží „skrz prsty“). 
 
Bariéra:  

• Chybějící nabídka 
 
B. Odborný doprovod  
 
Osoba s duševním onemocněním vyžaduje pocit bezpečí. Klient musí mít doprovod, jemuž důvěřuje. 
Dobrovolnictví již částečně funguje a pokud si dobrovolníci vybudují s klienty důvěru, mohou určité 
kulturní akce navštěvovat společně. Naprostá většina osob s duševním onemocněním není zařazena 
mezi držitele ZTP/P, tudíž doprovod není zproštěn od vstupného a hrozí větší riziko, že účast na příští 
kulturní akci vynechají.  
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Bariéra: 
• Nízká kapacita asistenčních služeb 

 
C. Proškolený personál 
 
Personál kulturních organizací si mnohdy není jist, jak k osobám s duševním onemocněním 
přistupovat.  
 
Bariéra: 

• Neznalost personálu o specifickém způsobu komunikace s cílovou skupinou 
 

 
D. Dřívější začátek představení  
 
Po 17 hodině je velmi obtížné sehnat doprovod z řad asistenčních služeb.  
Bariéra: 

• Pozdní začátek představení  
 

E. Kvalitní informace 
 
Informace a distribuční kanály nemusí být vhodné pro člověka s duševním onemocněním.  
 
Bariéra: 

• Nevhodná distribuce informací 
 

F. Cena  
 
Potřeba nižší ceny byla zmíněna v téměř každém dotazníku a souvisí s většinou potřeb, které jsou 
popsány výše.  
 
Bariéra: 

• Chybí průkaz ZTP/P (handicapovaný platí za doprovod)  

 
3.2. Nabídka kulturních služeb ve vztahu ke znevýhodněným osobám 

Přístup oslovených kulturních organizací k problematice je značně různorodý, přičemž tato 
různorodost je dána odlišným charakterem fungování organizace a nabízených služeb. Z tohoto 
důvodu není účelem této kapitoly níže uvedené organizace mezi sebou porovnat, jedná se spíše o 
přehled aktivit, které určitým způsobem snižují bariéry v oblasti přístupu ke kultuře. Všechny 
organizace určitým způsobem problematiku ve větší či menší míře reflektují. Výstupem z rozhovorů se 
zástupci organizací je databáze aktivit, které v tomto směru realizují. Tato databáze byla následně 
zohledňována při komunikaci se zástupci pracovních skupin komunitního plánování a při navrhování 
výsledných opatření.  

Východočeské divadlo Pardubice (VČD) 

Zástupce VČD pravidelně navštěvuje setkání klubů seniorů, kde prezentuje aktuální programovou 
nabídku. VČD také nabízí seniorské předplatné. Příležitostně realizuje akce v domovech pro seniory. 
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Divadlo má zbudovaný bezbariérový přístup. Dále poskytuje slevy na průkaz ZTP. Organizace také 
vytváří příležitosti pro zaměstnance se sníženou pracovní schopností a nabízí zvýhodněné vstupné pro 
organizace sdružující pěstounské rodiny, kterým nabízí také doprodej volných míst s výraznou slevou. 
Nabídku slevy komunikuje také dětským domovům okolí. VČD nabízí také systém zvýhodněného 
předplatného pro rodiny s dětmi, pro školy a studenty.  

Komorní filharmonie Pardubice (KFP) 

Významnou cílovou skupinou KFP jsou senioři, kteří velice často využívají služeb senior taxi za účelem 
návštěvy koncertů. KFP dále nabízí generální zkoušky orchestru před premiérovými koncerty jako 
příležitost pro návštěvu představení pro seniory ze stacionářů, čímž umožňuje přístup osobám, které 
by jinak nemohly z důvodu nedostatečné fyzické pohyblivosti koncert navštívit. Dále pořádá 
příležitostné výjezdy komorního uskupení přímo do stacionářů (je zde možnost navázat spolupráci 
např. s Domovem U Kostelíčka) a do dětských domovů. Výjimečná je edukativní činnost KFP směrem 
k nejmladším generacím, která probíhá v nebývalém rozsahu ve formě představení pro školy, i ve 
formě výjezdů komorních seskupení do menších škol v kraji. Sukova síň, kde KFP vystupuje, má 
bezbariérový přístup.   

Centrum pro otevřenou kulturu 

Organizace má 2 složky – Galerii města Pardubic (GAMPA) a Divadlo 29 (D29). Vstupné do GAMPY je 
zdarma. GAMPA pořádá také výtvarné programy pro seniory i pro děti a disponuje bezbariérovým 
přístupem. D29 je prostor částečně bezbariérový. Pro osoby s průkazy ZTP nabízí vstup zdarma, a to 
včetně doprovodu. V rámci vlastní i další produkční činnosti D29 je významný prostor věnován akcím, 
které se týkají sociálních, či jiných blízkých témat – Festival Jeden svět, akce Krajské knihovny v 
Pardubicích apod.  

Krajská knihovna v Pardubicích 

Krajská knihovna vyvíjí samostatnou činnost ve vztahu k dětským čtenářům, snahou je posílit vazbu 
mezi dětmi a rodiči společným trávením volného času. Pořádány jsou také vzdělávací akce pro všechny 
druhy škol a MŠ, mezi tyto akce patří mimo jiné také dramatický kroužek, doučování z ČJ, 
muzikoterapie, či arteterapie s integrací handicapovaných. Knihovna nabízí cizojazyčnou literaturu pro 
děti všech etnických menšin žijících na území kraje. Pravidelně je pořádán program pro Dětské a 
Geriatrické oddělení Pardubické krajské nemocnice, navázána je i spolupráce s LDN Rybitví, ve těchto 
zařízeních mají pacienti k dispozici zvukovou a hudební knihovnu včetně přehrávače a deskových her. 
Pro seniory jsou vytvářeny jak pasivní programy formou besed, hudebních pořadů, tak vlastním klubem 
seniorů SEN SEN, který aktivní formou rozvíjí dovednosti a činnosti nejen mezi sebou, ale také ve vztahu 
k veřejnosti. Senioři mají možnost studovat virtuální akademii 3. věku, navštěvují kurzy práce na PC, 
práce s tabletem a lekce mediální gramotnosti. Připravuje se otevření poradenského pointu v projektu 
Podaná ruka pro osoby, které se léčí nebo pečují o těžce nemocné. Periodicky se pořádají vyjížďky 
s hudebními pořady do zdravotnických zařízení. Pro osoby s handicapem je knihovna bezbariérová, 
služby poskytuje i pro osoby nevidomé a neslyšící, zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti 
poskytování služeb pro tyto cílové skupiny. Organizace má zpracovaný standard Handicap friendly pro 
nevidomé, neslyšící, tělesně postižené a osoby s dušením onemocněním. Dokumenty jsou dodávány i 
v Braillově písmu, veškeré propagační materiály jsou opatřeny piktogramy pro snadnou orientaci, 
v případě Příhrádku jsou některé expozice opatřeny hmatovou stopou a je možné uplatnit donáškovou 
službu. Pro nezaměstnané je umožněno zdarma využít internet a poradenství při vyhledávání 
zaměstnání. Téměř všechny aktivity nabízené knihovnou jsou v rámci boje proti sociálnímu vyloučení 
zdarma.  
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Východočeské muzeum v Pardubicích 

Východočeské muzeum se zaměřuje svou strukturou programů, přednášek a výstav na důležitou 
cílovou skupinu – seniory. Především přednáškové cykly (historické, přírodovědné, archeologické) jsou 
vhodnou kulturně-vzdělávací oblastí pro seniory. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma, 
senioři, žáci a studenti platí poloviční vstupné. Každý poslední pátek v měsíci VČM je vstupné pro 
seniory, žáky a studenty zdarma. Aktuálně nejsou z důvodu rekonstrukce prostory Zámku Pardubice 
bezbariérové, výhledově však budou zpřístupněny bezbariérové toalety a vstup do většiny expozic a 
výstav. VČM nabízí širokou nabídku edukačních programů pro školy, zároveň pravidelně zpřístupňuje 
své prostory se sníženým nebo volným vstupným pro klienty organizace CEDR, o. p. s., která poskytuje 
sociální služby osobám s duševním postižením. Podobnou formu spolupráce navázalo VČM také se 
sanatoriem Topas, s. r. o. Seč, které mimo jiné pořádá kulturní akce a prohlídky pro seniory s 
chronickým duševním onemocněním. V archeologické expozici (Proti proudu času – Pardubicko 
v pravěku a raném středověku) nabízí muzeum hmatovou stezku Hmatem do pravěku vhodnou pro 
osoby se zrakovým omezením. 

Východočeská galerie v Pardubicích 

Východočeská galerie v Pardubicích se výrazně zaměřuje na edukační činnost v rámci celoživotního 
vzdělávání a na spolupráci se školami, spolupracuje mimo jiné se školou Svítání. Nabízí animační 
(edukační programy), jejichž cílem je rozvíjet vizuální gramotnost, tedy schopnost porozumět artefaktu 
na základě aktivní komunikace s výtvarným dílem; tyto programy respektují různá specifika cílových 
skupin.  Nabízí rovněž kreativní workshopy pro všechny věkové kategorie, včetně speciálních, velmi 
oblíbených, dílen pro seniory. Účastnila se projektu „Přátelská nemocnice“, který spočívá 
v přednáškách a výtvarných workshopech v nemocnicích. Každý poslední pátek v měsíci nabízí VČG 
vstupné zdarma pro všechny návštěvníky, vstup zdarma je dále každý čtvrtek umožněn žákům do 15 
let a studentům. Dům U Jonáše na Pernštýnském náměstí je bezbariérový, Pardubický zámek bohužel 
nenabízí bezbariérový přístup, připravované nové sídlo galerie ve Winternitzových automatických 
mlýnech bude zcela bezbariérové.  

Dům dětí a mládeže ALFA 

DDM ALFA pořádá odpolední setkání, kondiční cvičení a rozličné kurzy zaměřené na seniory. Tyto kurzy 
probíhají jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách a jsou zaměřené na pohybové aktivity a 
zvyšování gramotnosti v oblasti výpočetní techniky. Jsou zde nabízeny i specializované kurzy pro 
zdravotně handicapované, ovšem oběma pracovištím (ALFA v Polabinách a DELTA na Dukle) chybí 
bezbariérový přístup. Školné je možné hradit v případě potřeby pololetně či čtvrtletně. V případě 
hmotné nouze poskytuje až 50% slevu na školné. Kurzy navštěvuje i nemalý počet dětí-cizinců. DDM 
ALFA také nabízí kurzy pro maminky s dětmi a kurzy pouze pro maminky, kdy doprovodnou službou je 
hlídání dětí po dobu trvání kurzu.  

Dům dětí a mládeže BETA 

Nabízí dílny pro seniory (financováno částečně z příspěvku Magistrátu města, oddělení kultury a 
cestovního ruchu). Specifickou službou je Kontaktní klub uzpůsobený pro zdravotně postižené osoby. 
V nabídce je také kurz zaměřený na děti s autismem. V rámci spolupráce s Centrem na podporu 
integrace cizinců jsou cizincům nabízeny služby DDM BETA. V rámci školného je možné uplatnit až 50% 
slevu po prokázání hmotné nouze.  
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Základní umělecká škola Polabiny 

Organizace zvažovala zavedení kurzů pro seniory, s ohledem na vysoké náklady však od myšlenky 
ustoupila. ZUŠ Polabiny nabízí možnost hrazení školného čtvrtletně či měsíčně. Škola působí celkem 
v 9 budovách a bezbariérovost je tak velkým problémem. Hlavní budova v Lonkově ulici je částečně 
bezbariérová.  

Základní umělecká škola Havlíčkova 

Budovy ZUŠ jsou částečně bezbariérové. Škola má zavedený interní slevový systém v souvislosti 
s prokázáním hmotné nouze (10 – 50 %).  

Turistické informační centrum Pardubice 

TIC Pardubice informuje občany města a turisty o dění ve městě. Spíše tedy nabízí a zprostředkovává 
aktivity, které organizují ostatní místní subjekty. Do prostor TIC je bezbariérový přístup a je zde k 
dispozici WC pro invalidy. Veřejnost může využít přístup na internet zdarma. Ve správě infocentra je 
výstavní prostor Mázhaus a historický objekt s výstavním prostorem a vyhlídkou Zelená brána. Výstavní 
prostor Mázhaus má bezbariérový přístup, vstupné je zdarma. Nedisponuje však WC pro invalidy a 
vozíčkáři se nedostanou do podzemního prostoru Šatlavy. Zelená brána je pro vozíčkáře nepřístupná. 
Nabízí snížené vstupné pro osoby ZTP, seniory, rodiny s dětmi a zvýhodněné vstupné pro školní 
kolektivy. 

Odbor školství, kultury a sportu  

Magistrát města Pardubic podporuje některé cílové skupiny skrze dotační titul Program podpory 
kultury. Podtitulem - Podpora mladých talentů je možné napomáhat rozvoji nadaných dětí a mládeže 
vyvíjející kulturní aktivity. Maximální výše podpory je do 20 tisíc korun ročně. Žádosti jsou individuálně 
posouzeny na jednání Kulturní komise Rady města Pardubic. Jedním z kritérií pro posuzování žádostí o 
poskytnutí dotací z oblasti Podpora jednorázových akcí, Mikrogranty, a Podpora dlouhodobých 
projektů je posouzení souladu projektu se Strategií pro kulturu a kreativitu Pardubic, na jejímž základě 
vznikla tato koncepce. 

Odbor školství, kultury a sportu – kulturní a volnočasové aktivity pro seniory 

Seniorcentrum (Pospíšilovo náměstí 1693): 

Organizace nabízí v současné době 21 zájmových kroužků – několik kroužků zdravotní tělesné výchovy, 
gymnastiky, protahovací a relaxační cvičení, několik kroužků jógy, Pět Tibeťanů, Čchi – kung, tradiční 
čínské cvičení, taneční kroužek, pěvecký kroužek, cvičení paměti, AJ pro začátečníky a pokročilé, NJ, 
kroužek paličkování. Cena za kroužek činí v současné době 100,-/osoba/rok. 

Konají se zde 2 -3 přednášky měsíčně, které jsou zcela zdarma, přátelská setkávání i schůzky klubů 
seniorů. Do „Hravé kavárničky“ může kdokoli přijít posedět u kávy nebo si zahrát společenské hry. 
Zahradu je možné využít ke sportovním i společenským příležitostem, k dispozici je sportovní náčiní a 
vybavení na grilování. Společenská část Seniorcentra je bezbariérová. 

Kluby seniorů: 25 klubů sdružuje celkem cca 1 000 seniorů, kluby se mohou zdarma scházet dle svých 
potřeb v Seniorcentru a třech klubovnách (Slovany ul. Krátká, Polabiny ul. Bělehradská, Dubina ul. E. 
Košťála). Klubovny jsou vybavovány dle požadavků klubů. Činnost klubů je podporována formou 
schůzek s vedoucími, poskytováním vstupenek na sportovní, kulturní a společenské akce, předávání 
informací o sportovních, kulturních a společenských akcích ve městě a okolí. 
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Další aktivity: Financování výtvarných dílen (DDM Beta) 1x měsíčně, Taneční čaje pro seniory v KD 
Hronovická (DDM Alfa) 1x měsíčně, Představení pro seniory v KD Hronovická – divadelní a hudební 
představení několikrát ročně, každoroční Ples pro seniory, „Týden pro seniory“ – kulturní a společenské 
akce - říjen, dopolední Promítání pro seniory – 1x měsíčně film pro seniory za zvýhodněnou cenu 
(Cinestar).   

 

Po důkladném zmapování poptávky a upřesnění získaných zjištění vyplývajících z workshopů 
jednotlivých cílových skupin byly zjištěné potřeby porovnány s opatřeními, které již kulturní organizace 
znevýhodněným skupinám osob nabízejí ve snaze kompenzovat jejich handicap. Tímto úkonem došlo 
k bezprostřednímu rozdělení bariér na takové, které již jsou eliminovány kulturními organizacemi, a na 
ty, které je třeba řízeně redukovat prostřednictvím navrhovaných opatření uvedených v Návrhové části 
tohoto dokumentu. Tato část obsahuje soubor 16 návrhů opatření, které byly vyhodnoceny jako 
nejpotřebnější pro zpřístupnění kultury znevýhodněným skupinám obyvatel a jednotlivě jsou popsány 
v následující kapitole.   

 

4. NÁVRHOVÁ ČÁST 

V této kapitole budou prezentována konkrétní opatření, která jsou na základě analytické části 
navrhována k realizaci. Opatření cílí na eliminaci či snížení konkrétních bariér, tedy umožňují 
naplňování konkrétních potřeb u konkrétních cílových skupin.  

4.1. Začlenění standardů přístupu k osobám zdravotně či sociálně znevýhodněným u 
zřizovaných kulturních organizací. 

Jedná se o instrumentální opatření. V jeho rámci bude vytvořeno Memorandum o 
odstraňování bariér v oblasti přístupu ke kultuře. K podpisu memoranda budou vyzvány 
příspěvkové organizace působící v oblasti kultury v Pardubicích. Cílem memoranda je 
deklarace sdíleného zájmu o zpřístupnění kulturních aktivit a vzdělání v oblasti kultury 
osobám zdravotně či sociálně znevýhodněným. Memorandum dále obsahuje základní 
principy a minimální standardy, které organizace musí splňovat. Text memoranda lze nalézt 
v příloze č. 9.  

Kromě minimálních standardů obsahuje memorandum také formulář, který každé 
organizaci umožní stanovení vlastních specifických cílů odpovídajících zaměření a 
charakteru organizace. Tyto dobrovolné závazky budou každoročně vyhodnocovány a 
komunikovány.  

Mezi minimální standardy uvedené v memorandu patří následující:  

o Organizace zajistí proškolení zaměstnanců v přístupu ke zdravotně znevýhodněným 
osobám – dle typu organizace budou proškoleni zaměstnanci, kteří přicházejí do 
kontaktu s veřejností. Na financování školení se bude rozhodující mírou podílet 
Magistrát města Pardubic.  
 

o Aktivity, které svým zaměřením cílí na vybranou cílovou skupinu osob sociálně či 
zdravotně znevýhodněných, budou uveřejňovány na webových stránkách zaměřených 
na danou cílovou skupinu.  

▪ www.zijushandicapem.cz 

http://www.zijushandicapem.cz/
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▪ www.mezikulturnidialog.cz 
▪ www.moudrysenior.cz 

 
o Organizace umožní volný vstup doprovodu osoby zdravotně znevýhodněné v rámci 

projektu „Culture Buddy“ (blíže opatření 4.6.). 

 
Zodpovědnost: OŠKS 
Řeší potřebu: -  
Termín: 15. 11. 2020  
Náklady: -  

 

4.2. Mapa bezbariérovosti na webu města bude pravidelně aktualizována  

Opatření reaguje na potřebu informovanosti v oblasti bezbariérovosti. V současnosti 
poskytuje mapu bezbariérovosti geoportál města Pardubic. www.mapy.pardubice.eu. 
Informace budou pravidelně aktualizovány a udržovány v potřebné kvalitě. Současně je 
nutné neopomínat aktualizaci přístupnosti WC v jednotlivých prostorách či informace o 
bezbariérových možnostech ubytování.  

Zodpovědnost: Česká abilympijská asociace, z.s., Komise pro bezbariérovost 
Řeší potřebu: 3.1.1.-A  
Termín: Průběžně.  
Náklady: V rámci dotace z Programu Bezbariérovost. Celková výše dotace 283.000 Kč/rok 
pro organizaci Česká abilympijská asociace, z.s.   

 
 

4.3. Proškolení zaměstnanců příspěvkových organizací v oblasti kultury v přístupu 
ke zdravotně postiženým osobám a k osobám se zdravotním znevýhodněním.  

Zaměstnanci zřizovaných příspěvkových organizací, kteří přichází do kontaktu se zákazníky, 
budou proškoleni v oblasti přístupu ke zdravotně postiženým, či znevýhodněným osobám. 
Školením projdou i noví zaměstnanci v rámci adaptačního procesu. OŠKS získá pro 
proškolení partnera a zajistí spolufinancování projektu. V průběhu realizace bude 
zmapován počet zaměstnanců, kterých se školení týká.  
 
Opatření bude součástí „minimálního standardu" všech organizací.  
 
Školení zaměstnanců bude zásadní měrou spolufinancováno z rozpočtu Magistrátu města 
Pardubic.   
 
Zodpovědnost: OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.1.-A, 3.1.6.-C 
Termín: 31. 12. 2021 
Náklady: 200.000,- Kč 

 

http://www.mezikulturnidialog.cz/
http://www.moudrysenior.cz/
http://www.mapy.pardubice.eu/


Příloha č. 1 usnesení č. 1 – Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře v Pardubicích 

 

17 
 

4.4. Dopravní podnik města Pardubic bude i nadále vyvíjet kroky ke zpřístupňování 
městské hromadné dopravy pro seniory a zdravotně handicapované.11  

Komise pro bezbariérovost zažádá DPMP o poskytnutí informací o opatřeních. DPMP 
poskytne pro potřeby projektu informace o opařeních, která vedla nebo povedou ke 
zlepšení situace zdravotně handicapovaných a seniorů v přístupu ke kultuře. 

 
Zodpovědnost: DPMP, Komise pro bezbariérovost 
Řeší potřebu: Opatření bylo definováno na základě diskuze s Radou seniorů.  
Termín: 31. 10. 2020 
Náklady: -  

 

4.5. Odbor sociálních věcí provede průzkum zájmu a možného využití Euroklíče 
v kulturních zařízeních.  

Odbor sociálních věcí zmapuje místa vhodná pro využití Euroklíče v kulturních zařízeních ve 
městě a bude usilovat o jeho uplatnění. OSV bude informovat cílové skupiny o místech 
s Eurozámkem a zařazení nových zámků pro Euroklíč. 
 

Zodpovědnost: OSV 
Řeší potřebu: 3.1.1. - B 
Termín: 31. 12. 2021 
Náklady: - 
 

4.6. OŠKS spolu s OSV podpoří vznik dobrovolnické služby, jejímž prostřednictvím 
bude osobám se sníženou pohyblivostí, případně jiným zdravotním omezením 
nabídnut doprovod na kulturní představení nebo aktivitu.12  

Odbor školství, kultury a sportu projedná s organizacemi v oblasti kultury podmínky 
projektu. Dále OŠKS uzavře smlouvu o spolupráci s dobrovolnickou organizací a s organizací 
v oblasti sociálních služeb pro potřeby projektu „Culture Buddy“.  
 
Ve spolupráci s vybranými organizacemi bude spuštěn projekt, v jehož rámci bude nabídnut 
doprovod osobám se sníženou pohyblivostí, případně jiným zdravotním omezením 
(zrakové, sluchové, nebo i jiné) na kulturní představení či kulturně volnočasovou aktivitu. 
Doprovodem bude řádně proškolený dobrovolník, který bude mít vstup na akce zdarma na 
základě předložení průkazu. Současně bude zvážena i možnost bezplatné dopravy 
doprovodu v MHD.  
 
Službu realizovanou vybranou sociální službou je třeba financovat.  
 
Zodpovědnost: OŠKS, PO  
Řeší potřebu: 3.1.1.-B, 3.1.4.-B, 3.1.6.-B 

 
11 Opatření bylo na základě zpětné vazby Rady seniorů původně koncipováno na navýšení nízkopodlažních 
spojů a dalších aktivit. Po zmapování situace se však ukázalo, že počet těchto spojů je dostačující a s ohledem 
na jízdné zdarma pro seniory je zdejší MHD velmi vstřícná k těmto potřebám.  
12 Příklad obdobné služby: https://freiwillige.caritas-wien.at/aktiv-werden/freiwilligen-projekte/kulturbuddy/ 

https://freiwillige.caritas-wien.at/aktiv-werden/freiwilligen-projekte/kulturbuddy/
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Termín: 2022 
Náklady: 150 000,- Kč 

 

4.7. Organizace v oblasti kultury budou ze strany OŠKS informovány, že pro většinu 
skupin mezi osobami zdravotně či sociálně znevýhodněnými není večerní termín 
konání kulturní akce optimální dobou a přináší řadu komplikací. 

Většina kulturních akcí pro veřejnost se koná ve večerních hodinách. Přitom pro řadu osob 
se znevýhodněním zdravotním či sociálním je tato doba z různých důvodů k návštěvě 
problematická. Ve večerních hodinách je obtížnější doprava na akci a z akce. Je 
nedostačující kapacita asistenčních služeb. Pro osoby s částečnou zrakovou vadou je 
bariérou právě setmění. Pro osoby s duševním onemocněním jsou často večerní hodiny 
náročnější denní dobou.  
 
Cílem tohoto opatření není měnit plošně čas kulturních aktivit. Takové opatření by bylo 
kontraproduktivní ve vztahu k většině populace i k organizacím, nemluvě o tradicích 
takových akcí.  
 
Namísto toho sleduje toto opatření určitou osvětu mezi organizacemi. Principem opatření 
je informovat pořadatele o tom, že cílené akce je nutné přizpůsobit vhodné denní době.
    
Zodpovědnost: OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.1.-C, 3.1.6.-D 
Termín: Průběžně 
Náklady: -  
 

4.8. DDM budou aktivně a souhrnně komunikovat nabídku pro znevýhodněné 
skupiny osob. 

DDM ALFA a DDM BETA vytvoří nabídku probíhajících programů vhodných pro zdravotně 
či sociálně znevýhodněné skupiny osob za účelem lepší komunikace této nabídky. 

Zodpovědnost: DDM ALFA, DDM BETA 
Řeší potřebu: 3.1.1.-C, 3.1.6.-A 
Termín: 30. 6. 2021 
Náklady: -  

 

4.9. OŠKS bude cíleně podporovat kulturní akce zaměřené na cizince a menšiny. 

Stabilní podpora Multikulturního festivalu a dalších projektů prostřednictvím Programu 
podpory kultury, který bude i dále reflektovat vazbu na Strategii pro kulturu a kreativitu. 

Zodpovědnost: OŠKS, Kulturní komise 
Řeší potřebu: 3.1.2.-A, 3.1.2.-C 
Termín: Průběžně 
Náklady: -  
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4.10. ZUŠ a DDM poskytnou jazykově upravenou nabídku kurzů pro cizince, děti i 
dospělé. Výběr jazyků bude specifikován dle aktuálních potřeb.  

Opatření a konkrétní jazykové varianty budou konzultovány s Centrem na podporu 
integrace cizinců, organizací MOST a se ZŠ.  
 
Zodpovědnost: DDM ALFA, DDM BETA, ZUŠ Havlíčkova, ZUŠ Polabiny, OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.2.-B, 3.1.2.-C 
Termín: 30. 4. 2021 
Náklady: 50 000,- Kč 
 

4.11. Jazykově upravená nabídka kurzů (viz opatření 4.10.) bude komunikována na 
základních školách prostřednictvím projektu „Podpora integrace cizinců“.  

Učitelé zapojení do projektu "Podpora integrace cizinců“ na zřizovaných ZŠ budou aktivně 
komunikovat nabídku DDM a ZUŠ pro cizince. 

Zodpovědnost: ZŠ, DDM ALFA, DDM BETA, ZUŠ Havlíčkova, ZUŠ Polabiny 
Řeší potřebu: 3.1.2.-B, 3.1.2.-C 
Termín: Průběžně 
Náklady: - 
 

4.12. OŠKS bude komunikovat s MO ohledně větší otevřenosti obvodních knihoven.  

OŠKS bude komunikovat s MO ohledně větší otevřenosti obvodních knihoven.  

Zodpovědnost: OŠKS  
Řeší potřebu: 3.1.3.-A 
Termín: Průběžně 
Náklady: -  

 
4.13. Nedoslýchavým osobám bude během představení umožněno zapůjčení 

kompenzačních pomůcek, neslyšícím bude zprostředkována alternativa jinými 
komunikačními prostředky. 

VČD pořídí odpovídající kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé osoby. Neslyšícím bude 
zprostředkována alternativa jinými komunikačními prostředky. 
 
Zodpovědnost: Východočeské divadlo Pardubice, OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.4.-D 
Termín: 28. 2. 2021 
Náklady: 200.000,- Kč 

 

4.14. Radniční zpravodaj uzpůsobí nabídku akcí potřebám znevýhodněných osob. 

OŠKS dá podnět redakční radě k návrhu řešení. Zejména akce vhodné i pro seniory je 
žádoucí zdůraznit. (Na základě stanovených kritérií: ceny, dostupnosti od MHD, 
bezbariérovosti a času programu.) 
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Zodpovědnost: Redakční rada Radničního zpravodaje, OŠKS, OSV 
Řeší potřebu: 3.1.4.-A 
Termín:  
Náklady: -  
 

4.15. OŠKS prověří potřebnost nových prostor pro klub seniorů na Dukle. 

OŠKS v rámci zajišťování volnočasových aktivit pro seniory zmapuje potřebu zajištění 
prostor pro klub seniorů na Dukle. 
 
Zodpovědnost: OŠKS, ÚMO5 
Řeší potřebu: 3.1.4.-C 
Termín: 31. 12. 2020 
Náklady: -  
 

4.16. Vytvoření fondu pro financování účasti dětí na kulturních aktivitách pro osoby 
v hmotné nouzi. 

OŠKS bude iniciovat vytvoření fondu pro ohrožené děti s cílem zajistit jejich účast na 
kulturních aktivitách. 
 
Fond bude zaměřen na dvě oblasti, a to na rozvoj talentu v ZUŠ a na účast dětí na kulturních 
aktivitách v rámci školy. V rámci financování fondu se předpokládá zapojení interních zdrojů 
s postupně se zvyšující převahou zdrojů externích. 
 
Zodpovědnost: OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.5.-B 
Termín: 2022 
Náklady: 100.000 Kč 
 
 

5. SEZNAM PŘÍLOH 

• Příloha č. 1: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 1 – Osoby se zdravotním 
postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním 

• Příloha č.2: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 2 – Cizinci, národnostní a etnické 
menšiny 

• Příloha č.3: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 3 – Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a v obtížné životní situaci 

• Příloha č.4: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 4 – Senioři 
• Příloha č. 5: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 5 – Rodiny s dětmi a mládež 
• Příloha č.6: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 6 – Osoby s duševním 

onemocněním 
• Příloha č.7: Seznam: Spolupracující organizace 
• Příloha č.8: Tabulka: Předpokládaný počet postižení v populaci a předpokládaný počet osob se 

zdravotním postižením.  
• Příloha č. 9: Memorandum o vzájemné spolupráci při naplňování Koncepce odstraňování 

bariér v přístupu ke kultuře v Pardubicích.  



Příloha č. 1 usnesení č. 2 – Memorandum o vzájemné spolupráci při naplňování Koncepce 
odstraňování bariér v přístupu ke kultuře 

 
Memorandum o vzájemné spolupráci  

při naplňování Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře  
v Pardubicích 

 
Smluvní strany memoranda: 
 
1. Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské náměstí 1, Pardubice - Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
 

a  
 
2.  Pardubický kraj 

sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice 
IČO: 70892822 
zastoupený: Ing. Romanem Línkem, MBA, náměstkem hejtmana 

 
a 
 
3. Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace  
      příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1596 
      sídlo: Svaté Anežky České 29, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice  
      IČO: 06495036 
      zastoupená: MgA. Zdeňkem Závodným, ředitelem  
 
4. Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334 

příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1340 
      sídlo: Družby 334, Polabiny, 530 09 Pardubice  
      IČO: 48161233 
      zastoupená: Mgr. Milošem Adamů, MBA, ředitelem  
 
5. Dům dětí a mládeže BETA Pardubice  

příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1199 
      sídlo: Štolbova 2665, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
      IČO: 72051159 
      zastoupená: Mgr. Miriam Lukešovou, ředitelkou  
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6. Komorní filharmonie Pardubice 
příspěvková organizace statutárního města Pardubice 

      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1013 
      sídlo: Sukova 1260, Pardubice, PSČ 530 02  
      IČO: 00088447 
      zastoupená: MgA. Pavlem Svobodou, Ph.D., ředitelem  
 
7. Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace  

příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1595 

      sídlo: náměstí Republiky 1, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
      IČO: 06495001 

zastoupená: Mgr. et Mgr. Miloslavou Christovou, ředitelkou  
 
8. Východočeské divadlo Pardubice 

příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1014 
sídlo: U Divadla 50, 531 62 Pardubice  
IČO: 00088358 
zastoupená: Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem  

 
9. Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 

příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1236 
sídlo: Havlíčkova 925, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO: 72566779 
zastoupená: MgA. Zdeňkem Seidlem, ředitelem  

 
10. Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 

příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1237 
sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice  
IČO: 72566639 
zastoupená: Jiřím Kabátem, M.Mus., ředitelem  
 

11. Krajská knihovna v Pardubicích 
příspěvková organizace Pardubického kraje  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1609 
sídlo: Pernštýnské náměstí 77, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice  
IČO: 00085219 
zastoupená: Ing. Radomírou Kodetovou, ředitelkou 
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12. Východočeská galerie v Pardubicích, 
příspěvková organizace Pardubického kraje  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1608 
sídlo: Zámek 3, Zámek, 530 02 Pardubice  
IČO: 00085278 
zastoupená: PhDr. Hanou Řehákovou, ředitelkou 

 
13. Východočeské muzeum v Pardubicích,  

příspěvková organizace Pardubického kraje  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1607 
sídlo: Zámek 2, Zámek, 530 02 Pardubice  
IČO: 14450542 
zastoupená: Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem 
 

 
(výše uvedené smluvní strany jsou dále označovány jako „kulturní organizace“) 
 
 
(dále jen každý jednotlivě „účastník memoranda“ či „smluvní strana“ nebo společně „účastníci 
memoranda“ či „smluvní strany“)  

 
Preambule 

 
     Účastníci memoranda s vědomím veřejného zájmu o zpřístupnění kulturních, kulturně-
volnočasových, kulturně-vzdělávacích a komunitních aktivit pro skupiny osob, u kterých objektivně 
existují bariéry v přístupu k těmto aktivitám v porovnání s většinovou společností, tímto prohlášením 
stvrzují společný zájem na vzájemné spolupráci, koordinovaném přístupu a postupné realizaci 
opatření odstraňujících bariéry v přístupu ke kultuře znevýhodněných skupin osob na území 
statutárního města Pardubice.  
 
 

Článek I.  
     Účastníci memoranda deklarují společný cíl, a to postupné odstraňování bariér bránících 
znevýhodněným skupinám osob v přístupu ke kultuře, kulturně-volnočasovým, kulturně-vzdělávacím 
a komunitním aktivitám, dle návrhů opatření ve čtvrté kapitole Koncepce odstraňování bariér 
v přístupu ke kultuře v Pardubicích (Magistrát města Pardubic, 2020, k dispozici online: ………………).  
 
 

Článek II. 
Kulturní organizace budou nadále vyvíjet iniciativu v otázce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře 
s ohledem na specifika své organizace.  
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení č. 2 – Memorandum o vzájemné spolupráci při naplňování Koncepce 
odstraňování bariér v přístupu ke kultuře 

Článek III.  
     Účastníci memoranda společně sdílejí shodný názor na význam uvědomělého přístupu 
znevýhodněných skupin osob ke kultuře a uvědomují si nezbytnost realizace praktických kroků v této 
oblasti, a to i v širších souvislostech.  

 
Článek IV. 

     Přílohou tohoto memoranda je přehled konkrétních aktivit považovaných za minimální standard v 
plnění cílů tohoto memoranda. Každá kulturní organizace zároveň samostatně doplní tento přehled 
aktivit konkrétními aktivitami, které odpovídají jejím možnostem a charakteru ve vztahu k cíli 
memoranda, a to nad rámec těchto minimálních standardů.  

 
Článek V. 

1. Toto memorandum vstupuje v platnost a účinnost podpisem účastníků memoranda.  
2. Strany současně deklarují, že spolupráce není časově omezená (s výjimkou dílčích opatření) a bude 

průběžně pokračovat.  
3. Účastníci prohlašují, že toto memorandum vyjadřuje jejich skutečnou vůli, s jeho obsahem 

souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
4. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou účastníci memoranda nakládat v souladu 

s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně.  
5. Účastníci memoranda budou vhodným způsobem informovat své členy, spolupracovníky a orgány 

o přijetí memoranda a o rozsahu spolupráce.  
6. Účastníci memoranda uznávají výlučně deklaratorní povahu tohoto memoranda, které vyjadřuje 

dobrou vůli stran, avšak nezakládá žádná práva či povinnosti, které by bylo možno vymáhat v 
rámci soudního, rozhodčího nebo obdobného řízení, včetně práva na náhradu jakékoliv újmy v 
případě, že se konkrétní aktivita jedné nebo druhé strany neuskuteční, popřípadě se uskuteční v 
jiné než v tomto memorandu popsané podobě nebo rozsahu. 

7. Memorandum může být vypovězeno písemně kteroukoliv ze smluvních stran, a to ve dvouměsíční 
lhůtě, která začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po měsíci, v němž byla výpověď 
ostatním smluvním stranám doručena.  
 

Článek VI. 
1. Toto memorandum lze měnit pouze písemným dodatkem na základě dohody smluvních stran 

memoranda.  
2. Toto memorandum bylo sepsáno ve třinácti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Každá smluvní strana memoranda obdrží po jednom vyhotovení.  
3. Smluvní strany memoranda prohlašují, že toto memorandum vyjadřuje jejich skutečnou vůli, s 

jeho obsahem souhlasí, což stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy. 
 

V Pardubicích dne ………………………………… 
 
 
 
____________________________________  ____________________________________ 
Ing. Martin Charvát, primátor     Roman Línek, MBA, náměstek hejtmana 
statutární město Pardubice    Pardubický kraj 



Příloha č. 1 usnesení č. 2 – Memorandum o vzájemné spolupráci při naplňování Koncepce 
odstraňování bariér v přístupu ke kultuře 

 
 
 
 
_________________________    ______________________________ 
MgA. Zdeněk Závodný, ředitel     Mgr. Miloš Adamů, MBA, ředitel 
Centrum pro otevřenou kulturu ,    Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice 
příspěvková organizace      
 
 
 
_________________________    ______________________________ 
Mgr. Miriam Lukešová, ředitelka     MgA. Pavel Svoboda, Ph.D., ředitel 
Dům dětí a mládeže BETA Pardubice                   Komorní filharmonie Pardubice 
 
 
 
_________________________    ______________________________ 
Ing.  Radomíra Kodetová, ředitelka    Mgr. et Mgr. Miloslava Christová, ředitelka 
Krajská knihovna v Pardubicích                               Turistické informační centrum Pardubice,  

příspěvková organizace 
 
 
 
_________________________    ______________________________ 
PhDr. Hana Řeháková, ředitelka                  Mgr. Tomáš Libánek, ředitel 
Východočeská galerie v Pardubicích    Východočeské muzeum v Pardubicích 
 
 
_________________________    ______________________________ 
MgA. Zdeněk Seidl, ředitel                  Jiří Kabát M.Mus., ředitel 
Základní umělecká škola Pardubice,                 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny,  
Havlíčkova 925                   Lonkova 510 
 
 
 
_____________________________    
Mgr. Petr Dohnal, ředitel     
Východočeské divadlo v Pardubicích    
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Příloha Memoranda o vzájemné spolupráci při naplňování Koncepce odstraňování bariér v přístupu 
ke kultuře 
 
 
Přehled aktivit považovaných za minimální standard v plnění cílů memoranda:  

1. Kulturní organizace zajistí proškolení zaměstnanců v přístupu ke zdravotně znevýhodněným 
osobám – dle typu kulturní organizace budou proškoleni zaměstnanci, kteří přicházejí do 
kontaktu s veřejností. Na financování školení se bude rozhodující mírou podílet Magistrát 
města Pardubic.  

 
2. Aktivity, které svým zaměřením cílí na vybranou cílovou skupinu osob sociálně či zdravotně 

znevýhodněných, budou uveřejňovány na webových stránkách zaměřených na danou cílovou 
skupinu. Příklady odborných webových stránek: 

 www.zijushandicapem.cz 
 www.mezikulturnidialog.cz 
 www.moudrysenior.cz 

 
3. Kulturní organizace umožní volný vstup doprovodu osoby zdravotně znevýhodněné v rámci 

projektu „Culture Buddy“ (blíže opatření 4.6. Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke 
kultuře). 
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VSTUPNÍ ZPRÁVA  

Strategie rozvoje cestovního ruchu – Turistická oblast Pardubicko 
 

Členové přípravného týmu:  

Oddělení kultury a CR: Martin Karas, Jana Fiedlerová, Lucie Strnadová 

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s.: Markéta Krátká, Vladimíra Benešová 

 

Cílem této vstupní zprávy je uvést základní parametry projektu tvorby nového strategického 
dokumentu pro oblast cestovního ruchu v rámci Turistické oblasti Pardubicko. Jedná se o výstup 
mikroanalýzy provedené přípravným týmem a bude sloužit coby základní vstupní dokument pro 

následnou tvorbu strategického dokumentu.  

Potřeba strategického dokumentu logicky vyplývá z uplynutí doby platnosti Koncepce rozvoje TO 
Pardubicko pro období 2016 – 2020 (dále „Koncepce“).  

Nutnost uchopit problematiku prostřednictvím strategického dokumentu vychází primárně z potřeb 
Statutárního města Pardubice, nicméně i s ohledem na dosavadní logickou organizaci řízení CR v oblasti 
se i tento dokument bude zaměřovat na celou oblast Pardubicko. Důvody pro toto uchopení 
problematiky, které byly stanoveny dříve jsou platné i dnes.  

Koncepce uvádí:  

„Ačkoliv je materiál primárně určen pro vedení města Pardubice, zabývá se celou turistickou oblastí 
Pardubicko a snaží se pojmout rozvoj CR z perspektivy celé oblasti...Ke změně je nutné, aby město 
Pardubice vnímalo své sepětí s širším regionem.“ 

Výsledný dokument bude kromě zásadního koncepčního dokumentu města v oblasti CR současně 
výchozím dokumentem pro zapsaný spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech, tedy organizaci 
destinačního managementu pro oblast.  

Tvorba dokumentu se bude řídit Metodikou přípravy veřejných strategií (Ministerstvo pro místní 
rozvoj, 2018).  

Pokud jde o návaznost na jiné strategické dokumenty, na úrovni politiky města Pardubic bude 
dokument úzce navazovat na cíle a opatření Strategického plánu rozvoje města, s nímž vytváří 
synergie v oblastech rozvoje cestovního ruchu, rozvoje veřejného prostoru a volného času.  

Klíčové jsou synergie zejména v opatření: 

- 3.5. Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže 
- 4.7. Zajistit zacílenou propagaci města a s unikátními tématy budovat značku města i na 

mezinárodním poli 
- 1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 
- 1.5. Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních vodních ploch pro oživení města, 

rozšířit zelené plochy k občanskému využití 
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Strategie bude zároveň v souladu s přijatou Strategií pro kulturu a kreativitu města Pardubic, a to 
zejména v oblasti rozvoje 3 - Komunikace a spolupráce a v oblasti rozvoje 5 – Industriální identita. 

 

Tato vstupní zpráva tak bude s ohledem na metodiku obsahovat:  

1. Analýza současného stavu– mikroanalýza a popis situace na základě dostupných dat 
2. Vymezení základního problému – strukturovaný problém oblasti CR a jeho stručná 

analýza, včetně odůvodnění, proč je vhodné řešit problematiku formou strategického 
dokumentu; 

3. Možné linie budoucího vývoje – popis zásadních očekávaných vlivů na oblast CR 
4. Stanovení předběžné vize – s ohledem na předchozí analýzu a nastínění možného 

vývoje je popsána předběžná vize, která bude později v rámci tvorby dokumentu 
revidována a zpřesněna.  

5. Projektová část – nástroje, harmonogram, rozpočet projektu tvorby dokumentu 

 

1. Analýza současného stavu  
 

Turistická oblast Pardubicko pokrývá území města Pardubice, místních akčních skupin 
Bohdanečsko, Region Kunětické hory, Holicko a v západní části území obec Kladruby nad Labem a její 
okolí. Částečně do území turistické oblasti Pardubicko zasahuje také MAS Železnohorský region.  

Oblastní organizací cestovního ruchu zastávající roli destinačního managementu turistické oblasti je 
spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Na regionální úrovni je pro území Pardubického kraje 
používán marketingový název Turistický region Východní Čechy a krajskou organizací cestovního ruchu 
je Destinační společnost Východní Čechy. 

Na území oblasti se nachází šest turistických informačních center, jejichž převážná většina je 
certifikována dle metodiky jednotné klasifikace TIC certifikační autoritou A.T.I.C.  

Centrem destinace je krajské město Pardubice, které se vyznačuje výbornou dopravní dostupností a 
disponuje veřejným mezinárodním letištěm. Historické jádro města s Pernštýnským náměstím, 
Zelenou bránou, zámkem a kostelem sv. Bartoloměje bylo r. 1964 vyhlášeno městskou památkovou 
rezervací.  Pardubice jsou městem sportu i významných kulturních akcí, přičemž ty nejprestižnější jako 
je například Velká Pardubická, Zlatá přilba, Pardubické hudební jaro, Pardubický vinařský půlmaraton 
či Aviatická pouť vystupují pod jednotnou marketingovou značkou Pardubičtí tahouni.  

Z pohledu aktuální nabídky atraktivit turistická oblast Pardubicko návštěvníky láká zejména na 
pardubický zámek s expozicemi Východočeského muzea a Východočeské galerie, pozdně gotický hrad 
na Kunětické hoře, barokní zámek v Cholticích a Africké muzeum v Holicích věnované zdejšímu 
rodákovi – cestovateli dr. Emilu Holubovi. Mnoho návštěvníků zavítá každoročně i do Národního 
hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je od roku 2019 společně s okolními pastvinami (včetně uměle 
zbudovaných vodních kanálů a přímých komunikací lemovanými alejemi) na seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO pod názvem „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem“.  V oblasti se dále nachází lázeňské místo s celorepublikovým významem – 
Lázně Bohdaneč. Nadnárodním produktem cestovního ruchu je Labská cyklostezka, cyklotrasa v č.2 
podél Labe, v délce cca 50 km na území Pardubicka. 
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Následuje výše zdrojů dat a interpretace jejich výsledků. 

 

Přípravný tým provedl předběžnou analýzu současné situace na základě dostupných dat 
s cílem popsat zásadní jevy v oblasti cestovního ruchu.  

V rámci této analýzy byly využity následující zdroje dat:  

• Český statistický úřad: kapacity hromadných ubytovacích zařízení a jejich využití na 
území Pardubického kraje a turistické oblasti; 

• Vlastní dotazníkové šetření mezi lety 2017–2020: jedná se o každoroční šetření 
v rámci kulturních a sportovních akcí pod značkou Pardubičtí tahouni; 

• Přehled návštěvnosti památkových objektů, turistických atraktivit a akcí v oblasti; 
• Analytické nástroje k mapování návštěvnosti sociálních sítí TO Pardubicko; 
• Dotazníkové šetření provedené v roce 2019 zaměřené na téma „Na Pardubicko za 

koňmi“; 

• Online hodnocení kvality ubytování; 
• Online hodnocení kvality zážitků; 
• Online hodnocení kvality gastro služeb; 
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• Průběžné vyhodnocení Koncepce rozvoje cestovního ruchu TO Pardubicko 2016 –
2020; 

• Přehled uskutečněných a plánovaných investic do infrastruktury s prokazatelným 
či potenciálním vlivem na oblast cestovního ruchu.  

• Tourdata – Návštěvnost turistických atraktivit v rámci ČR 
• Audit cestovního ruchu v TO Pardubicko – společnost Travelbakers 

Na základě dat získaných z těchto zdrojů je možné o situaci CR v oblasti konstatovat 
následující vstupní poznatky, které jsou stručným vhledem do problematiky/mikroanalýzou 
vytvořenou pro potřeby zadání tvorby strategie:  

• Oblast – stejně jako celý Pardubický kraj – patří z hlediska počtu přenocování mezi 
nejméně navštěvované turistické oblasti v ČR (dle absolutních hodnot, zdroj ČSÚ); 

• Z hlediska průměrné délky pobytu je TO Pardubicko výrazně nad průměrem ve 
srovnání s ostatními turistickými destinacemi ČR. Mezi všemi destinacemi se 
nachází na 6. místě. Tuto statistiku výrazně ovlivňuje přítomnost Léčebných lázní 
Bohdaneč;  

• Návštěvníci kulturních a sportovních akcí tráví v destinaci zpravidla krátkou dobu. 
Zhruba v polovině případů nenavštíví jinou atraktivitu nebo jiné místo, než je 
samotná akce; 

• Návštěvníci do oblasti přijíždějí nejčastěji autem, následuje vlak; 
• Návštěvníci v drtivé většině případů předávají po návštěvě oblasti/města pozitivní 

reference; 

• Hodnocení zážitků, gastro služeb a ubytovacích zařízení jejich návštěvníky je až na 
výjimky pozitivní. Nejlepšího hodnocení se dostává gastro službám; 

• Návštěvnost památkových objektů v oblasti má za posledních 5 let mírně stoupající 
tendenci; 

• Demografická struktura fanoušků stránky Turistická oblast Pardubicko: ze 75 % 
převažují ženy, nejvíce ve věku 25 až 54 let (60 %). Fanoušci pocházejí nejčastěji z 
Pardubic, Prahy, Hradce králové, Chrudimi a Přelouče, následováni dalšími městy 
především z východních Čech; 

• Demografická struktura fanoušků stránky Za koňmi na Pardubicko: ženy převažují 
v 85 % nad muži. Je zde vyšší podíl mladších sledujících (9 % ve věku do 24 let), 
prakticky chybí fanoušci nad 54 let. Nejsilnější skupinou fanoušků jsou ženy ve věku 
od 25 do 44 let (63 %). Nejvíce followers pochází z Prahy, následováni Pardubicemi, 
Hradcem Králové a dalšími krajskými městy - Brno, Ostrava, Plzeň; 

• Průměrná roční návštěvnost webových stránek www.topardubicko.cz za roky 2018 
a 2019 se pohybuje kolem 20 000 uživatelů. V 80 % se jedná o nově příchozí, pouze 
každý pátý uživatel se na web vrací; 

• Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko byla naplněna částečně. Bylo nastaveno 
strategické řízení cestovního ruchu a byly vytvořeny první produkty cestovního 
ruchu. Jejich uplatnění a „prodej“ zbrzdila v roce 2020 epidemie COVID-19. 
Největší nedostatky v plnění koncepce byly v oblasti budování infrastruktury, zcela 
neřešena byla problematika v oblasti tzv. bleasure turismu (kombinace pracovní 
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cesty s volnočasovými aktivitami) a zanalyzování potřeb byznysových návštěvníků 
Pardubic 

• Z hlediska investic do infrastruktury CR byla v minulých letech zejména 
vybudována naučná stezka Pardubicemi Silver A, dokončeny některé cyklostezky a 
infrastruktura pro cyklisty (cyklověž, cyklostojany, odpočinková zóna u 
zdymadla…), rekonstrukce přednádraží; částečně realizován projekt Náhrdelník 
Chrudimky, jehož cílem je propojení pardubických parků v centru města,  
vybudování cyklistické stezky se smíšeným provozem podél řeky Chrudimky a 
celková kultivace této lokality; 

• Oblast nedisponuje turistickou atraktivitou, která by spadala mezi 50 
nejnavštěvovanějších atraktivit v ČR. Nejnavštěvovanější je dlouhodobě Zámek 
Pardubice (v roce 2018 ho navštívilo 102 tisíc lidí, přičemž pro srovnání na 50. místě 
se ve stejném roce nacházela atraktivita s návštěvností 242 tisíc lidí); 

• Zásadní investice do infrastruktury CR jsou plánovány vlastníky objektů v nejbližší 
době, případně již probíhají a brzy budou dokončeny: Automatické mlýny, 
Larischova vila, Památník Zámeček, rekonstrukce nádražní budovy a modernizace 
železničního uzlu, rekonstrukce Zámku Pardubice, výstavba západního křídla 
Kunětické hory, projekt Dukla Sportovní, propojení chybějících úseků na cyklotrase 
č. 2 Labská cyklostezka s vyloučením motorové dopravy. 

 

2. Vymezení základního problému  

Smyslem této aktivity je popis stavu, který by měl být prostřednictvím strategie změněn, resp. 
napraven. Jedná se tak o současný stav, o kterém můžeme prohlásit, že s ním nejsme spokojeni a 
budeme hledat cesty, jak ho změnit. Jeho znění bylo vypracováno na základě analýzy dílčích 
problémů oblasti. 

Turistická oblast Pardubicko – vymezení základního problému 

Oblast má dlouhodobě image regionu především industriálního a neatraktivního pro 
turisty. 

Oproti jiným destinacím se v oblasti nenachází turistická atraktivita celostátního 
významu→ v současnosti plánována či zahájena řada investičních projektů, které tuto 

skutečnost mohou změnit → využití tohoto potenciálu bude záviset na koncepčním 
uchopení a silné podpoře vzájemného propojení těchto nově vzniklých či 

rekonstruovaných atraktivit. 

Významnou skupinu turistů tvoří jednodenní návštěvníci kulturních a sportovních akcí → 
díky výborné dopravní dostupnosti zde obvykle nepřenocují a nevyužijí služby, mimo jiné 

i z důvodů nízkého podílu kvalitních ubytovacích služeb. 

Návštěvníci se často vracejí na zavedené akce → předávání pozitivních referencí však 
nejvíce ovlivňuje problematika parkování a dopravy v centru oblasti, zejména u zámku a 

v historickém centru města Pardubic. 
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V důsledku nízké návštěvnosti nízkého počtu přenocování stagnují příjmy, které generuje 
cestovní ruch a rozvoj služeb nedosahuje svého potenciálu. 

Silný potenciál pro destinaci představuje Národní hřebčín Kladruby, nově zařazený mezi 
památky UNESCO, který však zatím své možnosti plně nevyužil. 

 

3. Linie budoucího vývoje 

V této kapitole jsou nastíněny zásadní očekávané změny, které mohou mít dopad na další 
směřování vývoje cestovního ruchu oblasti: 

Atraktivity spojené s oblastí kultury a památek: 

• Rekonstrukce areálu Automatických mlýnů – rekonstrukce z části již zahájena. V industriálním 
prostoru vznikne areál, který bude fungovat jako kreativní čtvrť. Celkem 4 subjekty zde 
vybudují 2 galerie, jedno menší muzeum, kulturní sál, Centrální polytechnické dílny pro školy 
a veřejnost -> potenciál industriálního odkazu města tak bude „přetaven“ ve zcela novou 
atraktivitu pro zatím neoslovenou cílovou skupinu – milovníky architektury a moderního umění 
 

• Zámeček, Larischova vila – vybudování nové atraktivity v podobě památníku s činností 
zaměřenou na veřejnost a školní skupiny. Současně proběhne rekonstrukce nedaleké 
Larischovy vily se stejným cílem --> vznikne infrastruktura, která umožní koncepčně oslovit již 
pojmenovanou cílovou skupinu. 
 

• Kunětická hora – Probíhající rekonstrukce dle návrhu architekta Jurkoviče, vznik restaurace -> 
mírné zvýšení návštěvnosti po rekonstrukci + zájemci o architekturu (vazba na Jurkoviče).  
 

• Zámek Pardubice – rekonstrukce vnitřních prostor zámku a významné rozšíření expozic 
s moderním pojetím. Součástí bude multifunkční reprezentativní sál s architektonickými prvky 
dle návrhu architektky Jiřičné -> významně se zvýší jeho nabídka a potenciál pro zvýšení 
návštěvnosti. 

Sportovní infrastruktura a infrastruktura pro cyklistickou dopravu: 

• Dukla Sportovní – rekonstrukce sportovního areálu a jeho proměna v moderní multifunkční 
areál pro řadu sportů. Významná podpora Olympijského svazu a dílčích sportovních svazů. 
Stavba proběhne na etapy -> vznik areálu, který svou jedinečností a rozsahem přiláká velké 
skupiny sportovců pobývajících zde celoročně v rámci soustředění a v rámci závodů. 
 

• Labská stezka – probíhající proces propojení jednotlivých úseků této mezinárodní dálkové 
cyklotrasy vedoucí od pramene řeky Labe k jejímu ústí do Severního moře v Německu. Na 
území oblasti chybí propojení v úsecích Kunětická hora – Němčice – Dříteč – Vysoká n. Labem, 
současně se buduje stezka směrem na západ na Týnec nad Labem s vytvořením SJ cyklistického 
propojení na Kladruby n. L.→ významný potenciál pro nenáročnou cykloturistiku 

Dopravní infrastruktura: 

• Chytré parkování – zlepší infrastrukturu města a podpoří pozitivní reference.  
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• Vznik parkovacích domů, rekonstrukce nádraží, modernizace dopravního uzlu Pardubice, 
parkování pro autobusy – soukromé projekty (popř. SŽDC). Významné rozšíření podpůrné 
infrastruktury.  
 

• Rozšíření hotelových kapacit – soukromí investoři (např. hotel naproti nádraží, IDEON, 
ubytovací kapacity v rámci projektu Dukla sportovní…) 
 

• Letiště Pardubice – významný potenciál z pohledu rozvoje CR → nový letištní terminál, 
pravidelné linky (Kyjev, Alicante, Lvov), cargo lety…. 
 

• Vodní doprava – potenciál pro rozvoj rekreační plavby – bariérou pro další rozvoj je 
neexistence Labské vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice  

Situace spojená s COVID-19 

Z hlediska dopadů COVID není v současné situaci možné předvídat konkrétní finální dopady. Je 
však možné vzít v potaz možné následky a v rámci tvorby strategie je ověřit, ideálně ve 
spolupráci s aktéry cestovního ruchu. Přehled možných dopadů epidemie: 

- Ukončení činnosti některých poskytovatelů služeb v oblasti CR -> zhorší se kvalita a dostupnost 
služeb; 

- Pandemie bude přetrvávat a dlouhodobě sníží zájem o cestování; 
- Ekonomická krize způsobí pokles v oblasti cestování obecně; 
- Dojde ke snížení návštěvnosti zahraničních turistů; 
- Změna trendu ve prospěch venkovské turistiky; 
- Negativní dopad na Lázně Bohdaneč – Lázně plánují změnu zaměření na náročnější klientelu; 
- Negativní dopady na mezinárodní leteckou přepravu – Letiště Pardubice  
- Možný pozitivní dopad na domácí cestovní ruch v blízké budoucnosti; 
- Ohrožení tradičních akcí. 

 

4. Stanovení předběžné vize 

Na základě stručné analýzy současné situace a možného budoucího vývoje byla definována 
předběžná vize pro oblast CR v TO Pardubicko. Tato vize bude v průběhu tvorby dokumentu 
podrobena oponentní kritice a revidována, nicméně pro potřeby tvorby strategie a vytyčení cíle 
projektu je vhodné se již v této fázi pokusit takovou vizi definovat: 

„Pardubicko je vyhledávanou destinací, která je charakteristická příjemnou lokální atmosférou a 
současně globálními příležitostmi. Oblast disponuje specifickou nabídkou služeb a atraktivit pro 
milovníky koní a jezdeckého sportu a urban turisty se zaměřením na architekturu a moderní umění. 
Oblast nabízí hustou síť kvalitních cyklostezek a cyklotras pro nenáročnou turistiku s odpovídající 
infrastrukturou. Komplexně zpracované téma Heydrichiády svou edukativní formou láká nejen 
vzdělávací instituce. Nabídka produktů motivuje návštěvníky k přespání v destinaci a zároveň 
zatraktivňuje vnímání Pardubicka mezi návštěvnickou veřejností. Dokončením investičních akcí 
(zejména Automatických mlýnů, Památníku Zámeček, Dukla Sportovní, Rekonstrukce Zámku 
Pardubice a Kunětické hory) dojde k rozšíření nabídky atraktivit celostátního významu, a to ve vazbě 
na vznikající produkty cestovního ruchu. Dobré jméno oblasti šíří též tradiční kulturní a sportovní 
akce, jejichž návštěvníci využívají široké nabídky služeb regionu a podporují místní podnikatele.“   
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5. Projektová část  

Tato kapitola popisuje plánovaný způsob realizace projektu tvorby Strategie – harmonogram, 
rozpočet, zodpovědnost, role zodpovědných osob a zapojení stakeholderů.  

Časový harmonogram: říjen 2020 – květen 2021 

Jednotlivé role v rámci tvorby strategie:  

• Gestor Strategie – Jan Mazuch, náměstek primátora; 
• Koordinátor tvorby strategie: Martin Karas, vedoucí oddělení kultury a CR; 
• Členové týmu tvorby strategie: Markéta Krátká, Vladimíra Benešová (obě Pardubicko – 

Perníkové srdce Čech), Martin Karas, Lucie Strnadová, Jana Fiedlerová (všichni Oddělení 
kultury a CR); 

• Širší tým (expertní skupina, která se bude podílet zejména na odborných otázkách v oblasti 
CR):  

• Zástupce Úseku vnějších vztahů, ředitelka TIC, předsedkyně komise pro CR, zástupce DSVČ, 
Zástupce Pard. kraje pro oblast CR, vedoucí odboru školství, kultury a sportu; 

• Konzultační skupina – aktéři v oblasti CR sdružení v rámci spolku Pardubicko – Perníkové srdce 
Čech; 

• Externí konzultant – Dalibor Naar – oblast CR a tvorba strategických dokumentů; 
• Externí konzultant – Travelbakers – oblast Marketingu v CR; 
• Případné pracovní skupiny na daná témata – členové MAS v rámci TO, zástupci odborů 

Magistrátu města – OHA, ORS, DO,... 

Rozpočet tvorby strategie: 110.000 Kč 

Náklady OŠKS: 75.000 Kč (konzultace) 

Náklady Pardubicko – Perníkové srdce Čech: 35.000 Kč (konzultace) 

Jednotlivé kroky tvorby Strategie dle Metodiky tvorby veřejných strategií:  

• září/říjen 2020 - Vytvoření vstupní zprávy  
• říjen 2020 - Konzultace vstupní zprávy Naar, Travelbakers  
• říjen 2020 - Projednání Vstupní zprávy komisí pro CR  
• říjen 2020 - Schválení tvorby Strategie ZmP  
• říjen 2020 – Dopracování plánu tvorby Strategie  
• říjen 2020 – Plán komunikace a oslovení členů jednotlivých zapojených skupin 
• listopad 2020 – Plán rizik ve vztahu k tvorbě Strategie 
• listopad 2020 – konzultace – Naar, TB 
• listopad 2020 – Identifikace zdrojů dat a zpracování primárních analýz – ve spolupráci 

s širším týmem 
• listopad – prosinec 2020 – širší tým provede detailnější revizi Koncepce 16-20, analýza 

dosavadních opatření, důkladná analýza CR v TO 
• listopad - prosinec 2020 – Ověření hypotéz a závěrů s Konzultační skupinou (včetně setkání 

aktérů CR) 
• prosinec 2020 – projednání dokumentu na úrovni spolku Pardubicko – Perníkové srdce 

Čech 
• leden 2021 – Analýza současného stavu – klíčové trendy a mechanismy změn – Užší tým 
• leden 2021 – konzultace – Naar, TB 
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• leden 2021 – prognóza budoucího vývoje 
• únor 2021 – ověření vize, stanovení globálního cíle a strategických oblastí – užší tým + 

vybrané pracovní skupiny, popř. Konzultační skupina 
• únor 2021 – Tvorba variant Strategických cílů 
• únor 2021 – konzultace 
• únor 2021 – předložení variant strategických cílů vedení města a výběr strategické varianty 
• březen 2021 – zpracování dalších úrovní cílů – širší tým + pracovní skupiny 
• březen 2021 – nastavení soustavy indikátorů – širší tým + pracovní skupiny 
• březen 2021 – tvorba opatření, hodnocení opatření, kompilace – širší tým + pracovní 

skupiny 
• duben 2021 – projednání připomínek 
• květen 2021 – schválení strategie 
• červen + - implementace 

 

 

 



Dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě 
 
 

Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské nám. čp. 1, 530 21 Pardubice 

IČ: 00274046, DIČ: CZ00274046 
Bank. spojení: KB, a.s., Pardubice, č. účtu: 326-561/0100 

jednající ve věcech smluvních Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
                     

(dále jen “Zadavatel”)  
 

a 
 

RK Invest s.r.o. 
se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno 

IČO:26219140 DIČ: CZ26219140 
Bank. spojení: ČSOB, a s., č. účtu: 220971327/0300 

          jednající ve věcech smluvních: panem Romanem Lípou – jednatelem 
                       Kontaktní osoba: Roman Lípa, tel 608400213 

  
(dále jen “Provozovatel”) 

  
 

(Zadavatel a Provozovatel dále společně označování jen "Smluvní strany" a jednotlivě "Smluvní 
strana") 

 
 

uzavřeli tento dodatek č. 2 ke koncesní smlouvě (dále jen “Dodatek č. 2”) 
 

 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 2: 



Koncesní smlouva   

2/3 

1. PREAMBULE 

1.1. Zadavatel a Provozovatel mezi sebou uzavřeli dne 6. 8. 2018 koncesní smlouvu, jejímž 
předmětem je zajištění organizace a kompletní realizace adventních trhů v Pardubicích, a 
to v letech 2018 až 2022 (dále jen „Koncesní smlouva“). 

1.2. Konkrétní podoba adventních trhů, jejíž návrh byl i podkladem pro koncesní řízení, v jejímž 
rámci byl jako vítěz vybrán Provozovatel a jejíž podoba pak byla pro Provozovatele závazná 
pro rok 2018, je přílohou č. 1 Koncesní smlouvy pod názvem Návrh realizace AT.  

1.3. Provozovatel se v čl. 4. 28 Koncesní smlouvy zavázal předložit Zadavateli písemný návrh 
konkrétní podoby každého z následujícího ročníku adventních trhů, jejíž finální podoba 
musí být zachycena v písemné dohodě uzavřené mezi Smluvními stranami. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2 

2.1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4. 28 Koncesní smlouvy dohodly na změně přílohy č. 1 
Koncesní smlouvy (Návrh realizace AT), a to v podobě a ve znění přílohy č. 1 tohoto Dodatku 
č. 2, jež je jeho nedílnou součástí, a jejíž obsah závazně definuje konkrétní podobu 
adventních trhů pro rok 2020. 

2.2. Ostatní ustanovení Koncesní smlouvy nedotčené ustanovením čl. 2. 1 Dodatku č. 2 zůstávají 
nedotčena. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv. 

3.2. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č. 
2 o všech jeho náležitostech, které Smluvní strany chtěly v Dodatku č. 2 ujednat, a které 
považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku č. 2. Žádný projev Smluvních stran 
učiněný při jednání o tomto Dodatku č. 2, ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku 
č. 2 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Měnit nebo doplňovat text Koncesní smlouvy je 
možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou 
smluvních stran, přičemž podpisy obou smluvních stran musí být připojeny na téže listině a 
uzavření takového dodatku musí být v souladu s platnou právní úpravou. Smluvní strany 
sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 
smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou 
formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Neplatnost dodatků z důvodů nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a i když již bylo 
započato s plněním.  

3.3. Tento Dodatek č.2, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto Dodatku č. 2 nebo 
v souvislosti s ním, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník.  

3.4. S ohledem na charakter a obsah tohoto Dodatku č. 2 považují smluvní strany jeho 
jednotlivé ustanovení za oddělitelná, a v případě, že se jakékoli ustanovení tohoto Dodatku 
č. 2 stane neplatným či nevykonatelným, považují smluvní strany ostatní ustanovení tohoto 
Dodatku č. 2 za platná a vykonatelná. 

3.5. Provozovatel není oprávněn bez souhlasu Zadavatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z Dodatku č. 2 třetí osobě. 
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3.6. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření tohoto Dodatku č. 2, ani když podstatně 
nemění podmínky nabídky. 

3.7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotovován ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou vyhotoveních. 

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

3.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 2 nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

3.10. Pro případ, kdy je v uzavřeném Dodatku č.  2 uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, 
telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany 
dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, 
že Dodatek č. 2 bude uveřejněn bez podpisů. 

3.11. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by Dodatek č. 2  
obsahoval osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň 
nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje Provozovatel svůj 
souhlas se  zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu 
neurčitou a je poskytnut dobrovolně.  

3.12. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 je jako jeho příloha č. 1 Návrh realizace AT.  

 

Zadavatel 
V Pardubicích  dne __.__.______ 

 
 

Provozovatel 
V ……………………………….. dne __  .__.______ 

 
 
 

___________________________ 
Statutární město Pardubice 

Ing. Martin Charvát 
primátor 

 

__________________________ 
Roman Lípa 

Jednatel 
R.K. Invest s.r.o. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Návrh realizace AT 



 VÁNOČNÍ TRHY  
PARDUBICE 2020 

podklad k dohodě o spolupráci 



Koncepce uspořádání



Prodejní stánky budou ve dvou variantách, lišících se pouze rozměrem. Obě varianty budou samozřejmě 

uzamykatelné.  

Velikost stánků:  
4x2 m2 pro nabídku gastro služeb  

3x2 m2 pro nabídku prodeje mimo gastro služby  

Pódium  
Navrhovaná stage je o rozměru 6x4 m. Během programu se na něm vystřídá několik desítek účinkujících s 

různorodými technickými nároky. Náš pódiový systém Nivtec si dokáže poradit se třemi odlišnými povrchy, 

různých sklonů, nad kterými může být systém postaven. Konstrukce pódia je doplněna celou řadou 

osvětlovacích systémů a může být doplněna velkoplošnou LED TV pro samotný on-line přenos programu 

nebo pro projekci záznamu předchozích vystoupení.  

Šatny pro účinkující  
K dispozici budou 3 zateplené moduly o celkové rozloze 45m2. Ohraničeny budou pódiem a navazujícím 

oplocením. To bude výtvarně stylizované v souladu s vizuální koncepcí adventních trhů. 





Pódium 8 x 6m  
Závěsy Molton




Kulturní program



V neposlední řadě dokresluje atmosféru adventních trhů také kvalitní program, který bývá jedním z lákadel pro 

obyvatele města i turisty. Dle našich zkušeností je dobré myslet při dramaturgii na všechny věkové skupiny. Celým 

programovým projektem se táhne hlavní linka – advent a blížící se Vánoce. Proto nechybí poslech i zpívání 

vánočních koled, vystoupení souborů se zaměřením na předvánoční čas, vánoční kino, folklorní zvyky a adventní 

obyčeje, kulinářské vánoční speciality apod. Program musí být pestrý, proto během adventního času vystoupí 

rockové, folkové či swingové soubory, gospely, prostor dostanou místní hudební i dramatické soubory a školy  

i celebrity kulturního života. Náš projekt má i charitativní rozměr, proto počítáme s programem neziskových  

a charitativních organizací.  

Program plánujeme od 28. 11. do 23. 12. 2020. 
Důležité jsou také technické parametry pódia, světěl a zvuku.  

Proto bude součástí programu projekce na velkoplošné ledkové stěně (4x3m).



• Místní sdružení

• Kulinářské show

• Revival - koncerty (populární hudba)

• Národní umělec

• Vánoční kino

• Řemeslný jarmark

• Kovářská show

• Dráteník

• Jarmark vánočních tradic

Navrhované tipy programu



Žánrové rozdělení

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

sobota 28. listopadu 2020 Folkové vánoce Vánoční kino

neděle 29. listopadu 2020 Slavnostní zahájení Národní umělec

pondělí 30. listopadu 2020 Reprodukovaná vánoční hudba

úterý 1. prosince 2020 Reprodukovaná vánoční hudba

středa 2. prosince 2020 Vystoupení dětí Vystoupení dětí Vystoupení dětí

čtvrtek 3. prosince 2020 Řemeslný jarmark

pátek 4. prosince 2020 Vánoční kino pro děti Místní scéna Vánoční kino

sobota 5. prosince 2020 Vystoupení pro rodiny s dětmi Revivalové vstoupení Vánoční kino

neděle 6. prosince 2020 Vystoupení pro rodiny s dětmi Kulinářská show

pondělí 7. prosince 2020 Reprodukovaná vánoční hudba

úterý 8. prosince 2020 Reprodukovaná vánoční hudba

středa 9. prosince 2020 Vystoupení dětí Vystoupení dětí Vystoupení dětí

čtvrtek 10. prosince 2020 Řemeslný jarmark

pátek 11. prosince 2020 Vánoční kino pro děti Místní scéna Vánoční kino

sobota 12. prosince 2020 Vystoupení pro rodiny s dětmi Revivalové vstoupení Vánoční kino

neděle 13. prosince 2020 Vystoupení pro rodiny s dětmi Kulinářská show

pondělí 14. prosince 2020 Reprodukovaná vánoční hudba

úterý 15. prosince 2020 Reprodukovaná vánoční hudba

středa 16. prosince 2020 Vystoupení dětí Vystoupení dětí Vystoupení dětí

čtvrtek 17. prosince 2020 Řemeslný jarmark

pátek 18. prosince 2020 Vánoční kino pro děti Místní scéna Vánoční kino

sobota 19. prosince 2020 Vystoupení pro rodiny s dětmi Revivalové vstoupení Vánoční kino

neděle 20. prosince 2020 Vystoupení pro rodiny s dětmi Kulinářská show

pondělí 21. prosince 2020 Reprodukovaná vánoční hudba

úterý 22. prosince 2020 Reprodukovaná vánoční hudba

středa 23. prosince 2020 Vánoční kino Kulinářská show
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Komunikační kampaň



Do PR Adventních trhů chceme zapojit lokální média a také noviny, rádia a TV z pardubického kraje 

Oslovíme také celoplošná média a republikové portály cestovního ruchu, aby se o trzích dozvěděli lidé 

po celé ČR i v zahraničí. Důležitou úlohu budou hrát také webové stránky projektu, události na 

facebooku i komunikaci na dalších sociálních sítích.  

K PR přidáme také vhodný marketingový mix – místní média (inzerce, spoty), outdoorové plochy, MHD 

reklama, propagace na sociálních sítích, propojení  

s místními podnikateli. 

Kampaň připravíme v několika vlnách.



Radniční zpravodaj - obecné informace o Vánočním trhu Pardubice + program  
(listopadové a prosincové vydání) 
Časopis “To jsou Pardubice” - obecné informace o Vánočním trhu Pardubice + program 
(vydání podzim/zima) 
Pardubický Deník - inzertní rotace 5x v listopadových číslech 
MFDNES Pardubický kraj, příloha 5+2 - obecné informace o Vánočním trhu Pardubice + program 
(listopad 2019) 
Televize V1 – naše zprávy - třicetisekundový videospot, rotace dle dohody s tiskovým odborem 
(listopad 2019) 
Český rozhlas Pardubice - zvukový spot vlastní výroba ( dohodnutá rotace a časy s tiskovým odborem) 
(listopad 2019) 
ČSOB aréna - třicetisekundový videospot na TV okruhu arény + plakáty A1 
(listopad a prosinec 2019) 
Facebook (vlastní stránka VTP) – tiskové zprávy, aktuality program 
(říjen, listopad, prosinec průběžně) 
Výlepové plochy města - plakáty A1, 60 míst 
(listopad a prosinec 2019) 
CLV - Třída Míru (2 ks ) 
(listopad a prosinec 2019) 
České dráhy - umístění DL letáků do regionálních spojů, 3000 ks 
(listopad a prosinec 2019) 
DPMP - letáky do vozů MHD (počet ještě není upřesněn) 
(listopad a prosinec 2019) 
Regionální rádia (dohoda ještě není uzavřena, počítá se s kampaní listopad a prosinec) 
Turistické informační centrum města Pardubice - letáky A5, roll up banner, plakáty A1, videospot rotující přímo na obrazovkách centra 
Turistická oblast Pardubicko, Pardubicko - Perníkové srdce Čech, - sdílení informací na sociálních sítích, v tištěném kalendáři akcí a na webu.



Inovativní prvek 2020 - Fotopoint



Fotopoint 

Svítící strom, který bude sloužit jako 

fotopiont.  

Návštěvníci trhů se mohou vyfotit a 

fotografie zasílat jako vánoční pozdrav  

z Pardubic. 



Řešení nedostatků předchozího ročníku.



Návrh řešení nedostatku: 
Naše společnost zajistí v rámci AT 2020, 40 prodejních stánků. 

  

Naše společnost porušila svojí smluvní povinnost uvedenou v čl. 3.1.1. koncesní smlouvy, dle 

kterého má vaše společnost povinnost zajistit pro město organizaci a kompletní realizaci AT v letech 

2018-2022 na pozemku parc. Č. 2661/2 k.ú. Pardubice, a to v souladu mj. s (i) podmínkami 

uvedenými ve smlouvě, (ii) zadávací dokumentací koncese, (iii) nabídkou předloženou 

Provozovatelem, když z hlediska závazného počtu prodejních stánků umístěných a 

provozovaných v rámci AT bylo zjištěno, že těchto je pouze 32, ačkoliv dle Návrhu realizace AT, jenž 

tvoří nedílnou přílohu koncesní smlouvy, bylo povinností vaší společnosti zajistit v rámci AT těchto 

stánků 40. 

Popis řešení nedostatků předchozího ročníku  

z hlediska počtu stánků.



  

  

Naše společnost porušila svojí smluvní povinnost uvedenou v čl. 3.1.1. koncesní smlouvy, dle 

kterého má Vaše společnost povinnost zajistit pro město organizaci a kompletní realizaci AT v letech 

2018-2022 na pozemku parc. Č. 2661/2 k.ú. Pardubice, a to v souladu mj. s (i) podmínkami 

uvedenými ve smlouvě, (ii) zadávací dokumentací koncese, (iii) nabídkou předloženou 

Provozovatelem, když dne 21. 12. 2019 nezajistila vystoupení hudební skupiny Katapult, ačkoliv 

se k tomu zavázala v Návrhu realizace AT, jenž tvoří nedílnou přílohu koncesní smlouvy. Místo 

hudební skupiny Katapult tak v daný čas a termín vystoupila hudební skupina Katapult revival, což 

jak známo, není skupina Katapult.  

Popis řešení nedostatků předchozího ročníku  

z hlediska toho, že nezajistila vystoupení hudební skupiny Katapult.

Návrh řešení nedostatku: 
Naše společnost zajistí, aby nedocházelo k záměnám účinkujících v následujících ročnících. Mimo 

upozornění, že změna programu je vyhrazena. Skupinu Katapult ani skupinu Katapult Revival již 

nebudeme zajišťovat. 



„Vyšší moc“ znamená mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli 

smluvních stran, která jedné nebo oběma smluvním stranám dočasně nebo trvale zabránila v plnění. Pro účely této 

smlouvy se za takovou překážku považují zejména přírodní katastrofy, nehody, havárie, teroristické útoky, války, 

občanské nepokoje, povstání či revoluce nebo stávky nikoliv lokálního charakteru. Za událost vyšší moci nejsou 

považovány takové události jako výluka, zpoždění dodávek subzhotovitelů  - subdodavatelů (pokud nejsou 

způsobeny událostmi vyšší moci), platební neschopnost, nedostatek pracovních sil nebo materiálu. 

Návrh dodatku k letošnímu ročníku vánočních trhů.



 Smluvní strany berou na vědomí, že v okamžiku podpisu této smlouvy probíhá světová pandemie virové nemoci 

Covid-19. V souvislosti s touto pandemií se smluvní strany dohodly, že postihnou-li některou ze smluvních stran 

následky šíření pandemie Covid-19, je dotčená smluvní strana povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit druhé 

smluvní straně, aby smluvní strany společně učinily potřebná opatření k zabránění vzniku škod obou smluvních 

stran. Následky šíření pandemie Covid-19 se rozumí zejména případy, kdy zaměstnanci Pořadatele či jiné třetí 

osoby na straně pořadatele (subdodavatelé Pořadatele), kteří se podílejí na činnosti Pořadatele, se nebudou moci 

podílet na realizaci smlouvy v důsledku nakažení nemocí Covid-19 nebo nařízení karantény, či dodavatelé a 

subdodavatelé Pořadatele nebudou schopni plnit dodávky v důsledku nakažení nemocí Covid-19 nebo nařízení 

karantény, jakož i následky spočívající v plnění veškerých karanténních opatření, vyhovění doporučením, opatřením 

a zákazům orgánů veřejné moci a jiné následky šíření této pandemie, které znemožní či ztíží t smluvní straně 

plnění podle smlouvy (dále také jako „následky šíření pandemie“). Po dobu trvání následků šíření pandemie není 

Pořadatel povinen poskytovat sjednané plnění v celém rozsahu či částečně, v závislosti na vlivu následků šíření 

pandemie na možnost plnění z jeho strany. Po odpadnutí následků šíření pandemie, které zapříčinily omezení 

plnění Pořadatele, je Pořadatel povinen bezodkladně pokračovat v plnění, o čemž neprodleně informuje 

Zadavatele. Oznámí-li však Pořadatel Zadavateli, že nastaly okolnosti výše uvedené, tj. není schopen zcela nebo 

zčásti poskytovat z důvodu následků šíření pandemie ujednané plnění, je Zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy 

v rozsahu dosud nesplněné části smlouvy. Zadavatel není oprávněn uplatňovat vůči Pořadateli smluvní pokuty v 

souvislosti s tímto částečným či úplným neposkytováním plnění z důvodu následků šíření pandemie ani jakoukoliv 

náhradu škody. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré budoucí následky šíření pandemie Covid-19 

považují za vyšší moc ve smyslu ustanovení § 1764 až 1766 a § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 



V případě, že v důsledku plnění karanténních opatření nebo při vyhovění doporučením, opatřením či zákazům orgánů 

veřejné moci bude nutné omezit plnění této smlouvy, jsou smluvní strany povinny plnění této smlouvy v souladu s 

těmito opatřeními, zákazy a doporučeními omezit. Důsledky těchto opatření, zákazů nebo doporučení na ustanovení 

této smlouvy upraví smluvní strany dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li mezi smluvními stranami k uzavření takového 

dodatku, považuje se plnění této smlouvy za sjednané v rozsahu, který vyplývá z těchto opatření, zákazů a doporučení 

orgánů veřejné moci.



Sortiment



1 Trdelník Občerstvení

2 Vánoční punč Občerstvení

3 Punč Punč

4 Ovčí sortiment 

5 Ovčí sortiment 

6 Medovina, svařené víno

7 Vánoční ozdoby ruční výroba

8 Vánoční dárečky 

9 Rakytník

10 Punč Punč

11 Výrobky z kůže

12 Ručně dělané svíčky  

13 charita stánek 

14 hračky pro děti 

15 hamburgery, hot dogy

16 smažený sýr, wafle

17 solne lampy

18 oříšky a suché plody

19 punč

20 palačinky 

21 bramboráky

22 svařené víno 

23 kýta na grilu , polévky

24 sýry

25 uzeniny 

26 trdelnik

27 langoše

28 bramborové spirály  

29 dřevěné hračky 

30 Punč Punč

31 Kovář

Sortiment (ke dni 9.10.2020)



2020
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Dodatek č. 5 Příkazní smlouvy 
(Provozování veřejných pohřebišť) 

 
číslo smlouvy příkazníka: SmP – SH – 1/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
dne 19. 1. 2016 (dále též „příkazní smlouva“) 

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:     Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:    002 74 046    
DIČ:    CZ274046 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  326561/0100 
Zastoupené:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále též: „příkazce“) 
 
a 
 
Služby 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, vložka 1527 
Zastoupená:  Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
   Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
(dále též: „příkazník“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 příkazní smlouvy 
(dále též „dodatek č. 5“) : 

 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
V článku VI. příkazní smlouvy (Odměna příkazníka) odstavec 1 zní takto:  
 
1. Příkazníkovi náleží za splnění závazku uvedeného v článku II. odst. 1 a blíže specifikovaného 

v článku IV. odst. 2 odměna ve výši 100% z vybraného nájemného za pronájem hrobových míst a 
prostor v kolumbáriích spolu s veškerými platbami za služby poskytované v souvislosti 
s provozováním těchto hrobových míst a prostor v kolumbáriích. Výše této odměny je bez DPH a 
bude navýšena o částku, která odpovídá sazbě DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
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II. 

Závěrečná ujednání 
 

1. 
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nejdříve však dnem 1. 1. 2021. Pro 
případ, že dodatek č. 5 bude podepsán nebo zveřejněn pozdějšího dne, smluvní strany ve vzájemném 
konsenzu prohlašují, že ujednání v dodatku č. 5 se budou vztahovat i k období od 1. 1. 2021 do nabytí 
platnosti a účinnosti dodatku č. 5.  
 
2.  
Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření dodatku č. 5 jej odešle spolu s příkazní 
smlouvou k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku č. 5 spolu s příkazní 
smlouvou příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 
3.  
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 5 spolu s příkazní smlouvou zveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem dodatek č. 5 zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.  
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 5 ani příkazní smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
5. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svým podpisem. 

 
6. 
Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.  
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
uzavření  dodatku č. 5 příkazní smlouvy (Provozování veřejných pohřebišť)  bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva města Pardubic č. Z/        /2020 ze dne ……..2020. 
 
 
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne .................................. 
 
 
Za příkazce      Za příkazníka 
 
 
 
.................................................................             ................................................................. 
Ing. Martin Charvát     Ing. Petr Beneš 
primátor města                   předseda představenstva 
 



3. strana 

 

 
 
       …………………………………………………………… 
       Ing. Aleš Kopecký 
       místopředseda představenstva 
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Statutární město Pardubice 
Rada města Pardubic 

 
 

 
 
 
 
 

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBIC Č. ../2020, 
KTERÝM SE STANOVÍ MAXIMÁLNÍ CENY HŘBITOVNÍCH, NĚKTERÝCH 

KREMAČNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 
 

 
Rada města Pardubic vydala na svém zasedání dne …… 2020 usnesením č. ../2020 na základě zmocnění 
v § 4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, toto nařízení. 
 
 

Čl. 1 
Předmět úpravy 

 
Tímto nařízením se stanoví maximální ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a 
užíváním veřejného pohřebiště, za pronájem obřadních místností pro smuteční obřady a za některé 
služby související s provozem krematoria. 
 

Čl. 2 
Výše maximální ceny za hřbitovní služby 

 
1. Stanovují se tyto maximální ceny za služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním 

veřejného pohřebiště: 
a) Centrální hřbitov Pardubice: 

1) hroby, hrobky za m2/rok               115,- Kč  
2) vsypová loučka za m2/rok                                    60,- Kč  
3) kolumbárium za místo/rok                 51,- Kč    

 
b) Hřbitov Pardubičky (hřbitov bez stálé obsluhy): 

1) hroby, hrobky za m2/rok                             100,- Kč  
2) kolumbárium za místo/rok                    46,- Kč  
 

c) Hřbitovy Rosice nad Labem, Svítkov, Lány na Důlku, Mnětice, Hostovice (hřbitovy bez stálé 
obsluhy): 
hroby, hrobky za m2/rok                             100,- Kč.  
 

2. Pro výpočet platby za služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním veřejného 
pohřebiště (centrální hřbitov a ostatní hřbitovy) dle odst. 1 tohoto článku nařízení je maximální 
výměra hrobového místa omezena na 8 m2. 
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Čl. 3 
Výše maximálních cen za pronájem obřadních místností  
a za některé služby související s provozem krematoria 

 
1. Stanovují se tyto maximální ceny za pronájem obřadních místností: 
 

a) pronájem velké obřadní síně k pietnímu aktu včetně instalace katafalku a výzdoby                
                                           1.932,- Kč bez DPH        2.221,80 Kč s DPH (15 %) 

 
b) pronájem malé obřadní síně k pietnímu aktu včetně instalace katafalku a výzdoby                    

                                                         1.332,- Kč bez DPH        1.531,80 Kč s DPH (15 %) 
 
2. Stanovují se tyto maximální ceny za následující služby související s provozem krematoria: 
 

a) zpopelnění v rakvi včetně uložení popele do uzavřené urny s označením                                
                                           2.052,- Kč bez DPH        2.359,80 Kč s DPH (15 %) 

 
b) zpopelnění v rakvi včetně uložení popele do uzavřené urny s označením – dítě do 10 let                 

                  990,- Kč bez DPH       1.138,50 Kč s DPH (15 %). 
 
 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tímto nařízením se ruší nařízení č. 13/2013, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních  

a kremačních služeb ze dne 17.12.2013. 
 

2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
 
 
 
……………………...........................................       ……………………............................................... 
          Ing. Martin Charvát              Ing. Petr Kvaš  

primátor                   náměstek primátora 
             statutárního města Pardubic                       statutárního města Pardubic 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne:  
  



Příloha usnesení č. 24.1  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL  
 
 
 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

IČO: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

(dále jen jako „Společník“) 

 

a 
 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice 

IČO: 481 54 938 

zastoupená: Ing. Petrem Juchelkou, předsedou představenstva 

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 915 

(dále jen jako „Společnost“) 

 

Preambule 

Společník a Společnost (dále též jednotlivě označováni jako „smluvní strana" nebo společně jako „smluvní 

strany") uzavírají tímto níže uvedeného dne Smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní 

kapitál v následujícím znění: 

1. Předmět a účel smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Společníka poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek 

do vlastního kapitálu Společnosti mimo její základní kapitál a zároveň závazek Společnosti takto 

poskytnutý dobrovolný peněžitý příplatek přijmout. 

1.2. Smluvní strany stanoví, že do této smlouvy inkorporují ustanovení § 163 až 166 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech, a v souladu s těmito ustanoveními bude dobrovolný příplatek 

akcionářem společnosti poskytnut, přičemž tato ustanovení budou aplikována analogicky.  

1.3. Dobrovolný peněžitý příplatek poskytovaný Společníkem Společnosti na základě této smlouvy je 

poskytován v souladu s usnesením zastupitelstva Společníka i s rozhodnutím představenstva společnosti. 

1.4. Účelem poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku Společníkem je financování úroků ze směnečné 

jistiny, jejichž splacení je závazkem Společnosti v souladu se Smlouvou o emisním programu směnek, jež 

byla uzavřená dne 2. 5. 2016 mezi Společností a Československou obchodní bankou a.s., se sídlem 

Radlická  333/150, Praha 5, PSČ 150 57, a to ve znění dodatků 1 až 4. Společnost je oprávněna použít 

dobrovolný peněžitý příplatek pouze k úhradě úroků ze směnečné jistiny dle tohoto článku této smlouvy.  

1.5. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný peněžitý příplatek poskytnutý 

Společníkem Společnosti na základě této smlouvy není dotací. Nebude-li to v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy, může Společník za splnění podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými 

právními předpisy požadovat jeho vrácení. 

 

 

2. Projevy vůle smluvních stran 



2.1. Společník se touto smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek Společníka 

ve výši 800 000,-Kč (slovy: osm set korun českých).  

2.2. Společnost dobrovolný peněžitý příplatek od Společníka přijímá a zavazuje se jej využívat v souladu s 

podmínkami této smlouvy a nakládat s finančními prostředky účelně a hospodárně.  

 

3. Úhrada dobrovolného peněžitého příplatku 

3.1. Společník se zavazuje poskytnout dobrovolný peněžitý příplatek Společnosti v jedné splátce, a to 

nejpozději do 30. 11. 2020.  

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný peněžitý příplatek bude Společníkem poskytnut 

bezhotovostním převodem poukázaným na účet Společnosti, č. ú. 117754893/0300, který je veden u 

společnosti Československá obchodní banka, a.s. 

 

4. Vrácení dobrovolného peněžitého příplatku Společníkovi 

4.1. Společník je oprávněn žádat po Společnosti vrácení dobrovolného peněžitého příplatku, a to i po částech, 

nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a budou-li 

splněny všechny právními předpisy či touto smlouvou stanovené podmínky. 

4.2. Společnost se za předpokladu, že budou k vrácení dobrovolného peněžitého příplatku nebo jeho části 

splněny všechny podmínky specifikované v odst. 1. tohoto článku, zavazuje vrátit Společníkovi 

poskytnutý dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném žádostí Společníka nejpozději do 

šesti měsíců, ode dne, kdy byla Společníkem vyzvána k vrácení příplatku nebo jeho části, nebude-li 

v žádosti stanoven delší termín. 

4.3. Pro posouzení otázky, zda jsou splněny právními předpisy stanovené podmínky pro vrácení 

dobrovolného peněžitého příplatku, se analogicky použije stanovení § 166 zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Vrácení příplatku je možné pouze se souhlasem valné hromady. K rozhodnutí  

o vrácení příplatku je možné přistoupit pouze na základě řádné účetní závěrky do uplynutí 6 měsíců od 

posledního dne účetního období, za které byla řádná účetní závěrka sestavena, jinak na základě 

mimořádné účetní závěrky. 

4.5. Vrácení příplatku nesmí způsobit pokles vlastního kapitálu pod úroveň základního kapitálu a nesmí 

způsobit společnosti úpadek.  

 

4.6. Příplatek musí být vrácen akcionáři do 30 dnů ode dne, kdy bylo o vrácení příplatku rozhodnuto podle 

odstavce 4.1 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím představenstva společnosti ze dne………………………… 

5.2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva akcionáře č. ………………… ze dne 22. 10. 

2020. 

5.3. Veškeré písemnosti adresované jednou smluvní stranou druhé smluvní straně budou doručovány na 

adresu sídla dané smluvní strany. Za doručenou se považuje i taková písemnost, která se vrátí odesílateli 

jako nedoručená, neboť si ji adresát odmítl převzít nebo protože adresát nebyl na doručovací adrese 

zastižen nebo se na ní nezdržuje. 

5.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré dodatky a změny musí být 

učiněny písemně v listinné podobě, a to formou vzestupně číslovaného dodatku a oboustranně 

odsouhlaseny. 



5.5. Společník bere na vědomí, že Společnost je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění. Je-li finanční plnění dle této smlouvy vyšší než 50.000,- Kč, nabývá tato smlouva 

účinnosti až jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva 

zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky 

případného bezdůvodného obohacení. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že Společník bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 

Společník bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 

uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

5.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 

5.8. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů 

české republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném 

znění. 

5.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Společník obdrží 1 stejnopis a Společnost 1 

stejnopis. 

5.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a 

svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Pardubicích dne  

 

Za společníka:      Za společnost: 

 

 

_____________________________   _________________________________ 
       Statutární město Pardubice               EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 

 

 





  
 

 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D……/……/20 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 

         (dále jen „poskytovatel“), 
 
2. Příjemce dotace: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
sídlo: Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

 IČ: 63217066 
 bankovní spojení: 19-2372930267/0100 
 zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
         

 
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 
přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 

 
III. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ve výši 400 000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc 

korun českých) pro účely provozování osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic na řece Labi v 
plavebním úseku Srnojedy – Kunětice v roce 2020 (dále jen „projekt“). 



 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů od nabytí účinností této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 
4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 

zejm. čl. 2  Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 
kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené 
míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která 
by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální 
částku povolenou právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením 
Komise /EU/č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

IV. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
  

 
V. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 20. 7. 2020,  
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů), a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace;  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 28. 2. 2021 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 



 

kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci event. propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu realizace projektu.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VI. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 1. 2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 1. 2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
7. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému 
odejmutí předmětné podpory.  

 
 

VII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  



 

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

VIII. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. 

 
 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 
porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté 
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 
Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále 
ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové 



 

kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky 
zadržených prostředků. 

 
6. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše 
však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně 
použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

IX. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 

osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním 
těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. 
Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  



 

 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Vladimír Bakajsa Ing. Tomáš Pelikán 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/…../2020 ze dne 
……2020, Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 

 
 

 



 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D……/…./20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 

         (dále jen „poskytovatel“), 
 
2. Příjemce dotace: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
sídlo: Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

 IČ: 63217066 
 bankovní spojení: 19-2372930267/0100 
 zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

         
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 
dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

2. Smluvní strany dále prohlašují, že činnost, na niž je na základě této smlouvy poskytována dotace, 
vykonává příjemce již od roku 2004 na základě smlouvy o spolupráci při zajištění přepravy 
handicapovaných osob, jejímiž smluvními stranami je kromě smluvních stran této smlouvy též 
obecně prospěšná společnost SPID handicap, o.p.s., přičemž uvedená trojstranná smlouva zakládá 
rovněž povinnost statutárního města Pardubice poskytovat Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. 
finanční podporu na pokrytí nákladů na provoz služby přepravy handicapovaných osob. Touto 



 

smlouvou o poskytnutí dotace smluvní strany mezi sebou upravují odchylně od ustanovení shora 
citované trojstranné smlouvy výši dotace a také podrobněji podmínky jejího poskytnutí. Práva ani 
povinnosti obecně prospěšné společnosti SPID handicap, o.p.s., nejsou touto smlouvou o poskytnutí 
dotace dotčeny. 

 
 

III. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
3. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc 

korun českých) pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu 
vozidlem upraveným pro přepravu vozíků pro invalidy v roce 2020 (dále jen „projekt“). 

 
4. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
5. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 
6. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 

zejm. čl. 2  Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 
kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené 
míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která 
by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální 
částku povolenou právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením 
Komise /EU/č. 1407/2013). 

 
7. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

IV. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2020. 
  

 
V. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 20. 7. 2020,  
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů), a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 



 

nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace;  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 28. 2. 2021 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 
použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 
potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 
aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 
kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 
účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci event. propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu realizace projektu.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VI. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 1. 2021. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 1. 2021. 
 



 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 
spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 
 

VII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 
 

VIII. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 
řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající 
částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky 
odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 3 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
méně závažné porušení podmínek ve smyslu ust. § 10 odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 



 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

IX. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

X. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 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 - 
GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 



 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Vladimír Bakajsa Ing. Tomáš Pelikán 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2020  ze dne 
…….2020, Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU  
č. ….. 

 

 

Smluvní strany: 
 

Statutární město Pardubice 
Sídlo:     Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 

IČO:    00274046 

DIČ:    CZ00274046 

zastoupené:    Ing. Martinem Charvátem, primátorem 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu:   326561/0100 

 

(dále také „město“) 

 

a  

 
Dostihový spolek a.s 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 918 

sídlo:   Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO:       48155110 

DIČ:   CZ48155110 

zastoupená:    Ing. Petrem Kvašem, předsedou představenstva 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.  

číslo účtu:   1732107/0300 

 

(dále jen „DS Pardubice“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o 

použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí Komise“) tuto smlouvu o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu  (dále jen „smlouva“).   

 

Článek I.  
Předmět a účel úpravy – pověření 

 

1. Na základě Nájemní smlouvy ze dne 26.1.2000 uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem, a 

DS Pardubice, jakožto nájemcem, ve znění jejích dodatků (dále jen „Nájemní smlouva“), je DS 



 

 

Pardubice oprávněn užívat víceúčelové zařízení areálu Pardubického závodiště ve vlastnictví města, 

na adrese Pražská 607, 530 02 Pardubice, za účelem pořádání dostihů a jiných sportovních a 

kulturních akcí a provozování řady dalších činností, mezi něž náleží rovněž poskytování 

tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 

sloužících regeneraci a rekondici a organizování sportovních soutěží, vymezených v čl. 4 stanov DS 

Pardubice ve znění ze dne 6.8.2013 (dále jen „Stanovy“). 

 

2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, resp. stanovení rámce, na jehož základě a současně 

v souladu se Stanovami, Nájemní smlouvou, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 250/2000 Sb.“), a dalšími 

relevantními předpisy  bude DS Pardubice poskytovat služby obecného hospodářského zájmu (dále 

také „SOHZ“ či „veřejná služba“) na území města.  

 

3. Touto smlouvou město pověřuje DS Pardubice poskytováním SOHZ, a to na období, v rozsahu a za 

podmínek níže uvedených v této smlouvě. 

 

4. Závazkem veřejné služby podle této smlouvy se rozumí provozování sportovního zařízení, a to 

mobilní ledové plochy určené k veřejnému bruslení a dalším sportovním a rekreačním aktivitám, 

včetně provozování potřebného zázemí s využitím stávající infrastruktury Pardubického závodiště, 

vše za účelem realizace sportovního projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ (dále jen „ZSP“) v areálu 

Pardubického závodiště, v bližší specifikaci dle odst. 6 tohoto článku smlouvy. Součástí závazku 

veřejné služby je také provozování přilehlého parkoviště v přímé prokazatelné souvislosti 

s parkováním vozidel návštěvníků projektu ZSP. Dále jsou nedílnou součástí závazku veřejné služby 

i aktivity, které doplňují a podporují sportovní a rekreační činnost provozovanou v rámci DS 

Pardubice a které vedou k zajištění komplexního rámce výše specifikované veřejné služby. 

 
5. SOHZ bude veřejnosti poskytována DS každoročně ve vymezeném období tak, aby provoz mobilní 

ledové plochy byl zajištěn minimálně v měsících prosinec až únor („sezóna ZSP“), s minimální 

provozní dobou v rozsahu 6 hodin/kalendářní den, s tím, že minimálně 3 hodiny/kalendářní den 

budou vždy vyhrazeny pro účely veřejného bruslení, a to počínaje 1. 12. 2020.  

 

6. Výjimkou z ustanovení odst. 5 tohoto článku je omezení provozní doby z důvodu nepříznivých 

meteorologických podmínek, mimořádně rovněž v případě technické závady na zařízení použitém 

k provozu ZSP, kterou z objektivních důvodů nelze bez omezení provozní doby odstranit. Totéž platí, 

pokud je neplnění smluvních povinností způsobeno vyšší mocí, tedy v důsledku událostí, které 

nastaly za okolností, které nemohly být ani jednou ze smluvních stran odvráceny, které nebylo 

možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním DS. 

 

7. SOHZ dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy zahrnuje následující činnosti v areálu 

Dostihového závodiště Pardubice: 

a) příprava plochy v prostoru za paddockem pro umístění mobilní ledové plochy;  

b) montáž mobilní ledové plochy včetně jejího zprovoznění; 

c) příprava a zprovoznění osvětlení mobilní ledové plochy; 

d) zřízení přístupových cest pro návštěvníky ZSP a jejich průběžná údržba; 

e) provoz rolby pro úpravu ledové plochy; 



 

 

f) zajištění dodávek vody a el. energie pro provoz ZSP; 

g) zajištění přístupu do areálu pro návštěvníky v době provozu ZSP; 

h) zajištění provozu  dvou mobilních šaten v blízkosti mobilní ledové plochy, včetně přípravy 

prostoru pro provoz občerstvení a zajištění jeho fungování v době veřejného bruslení, a to 

minimálně v rozsahu sobota a neděle v době určené pro veřejné bruslení; provoz občerstvení 

(případně automatu) je DS Pardubice oprávněn zajišťovat prostřednictvím subdodavatele; 

i) pořádání a organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže.  

 

8. Po ukončení sezóny ZSP v každém roce zajistí DS Pardubice kompletní demontáž a uskladnění 

veškerého vybavení, které bylo použito pro provoz ZSP, a to tak, aby nebyl omezen další běžný 

provoz areálu Dostihového závodiště Pardubice. Přípravné práce a montážní práce i práce spojené 

s demontáží a uskladněním vybavení budou provedeny tak, aby nedošlo ke krácení sezóny ZSP. 

 

9. K pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazku veřejné služby, vč. přiměřeného zisku, se 

město zavazuje poskytnout DS Pardubice finanční podporu ve formě dotace, jejíž výše bude určena 

dle pravidel uvedených v článku III. této smlouvy. Čisté náklady představují rozdíl mezi veškerými 

náklady DS Pardubice vzniklými při poskytování SOHZ a jeho veškerými příjmy ze SOHZ. 

 

 

Článek II.  
Doba trvání, místo výkonu závazku veřejné služby 

 

1. Závazek veřejné služby bude vykonáván od 1.11.2020 do 31.3.2023. 

 

2. Období uvedené v odst. 1 zahrnuje provozní dobu ZSP určenou pro veřejnost minimálně v rozsahu 

prosinec až únor, přičemž období listopad, resp. březen je určen pro montážní, resp. demontážní a 

revitalizační práce.  

 

3. Závazek veřejné služby bude vykonáván na území statutárního města Pardubic. 

 

 

Článek III.  
Podmínky finanční podpory - parametry pro výpočet vyrovnávací platby 

 

1. K pokrytí rozdílu mezi náklady vynaloženými při plnění závazku veřejné služby a příjmy ze SOHZ 

poskytne město DS Pardubice finanční podporu v podobě vyrovnávací platby. Ta bude poskytována 

formou účelové dotace z rozpočtu města. Poskytnutí této dotace z rozpočtu města je podmíněno 

jejím každoročním schválením zastupitelstvem města v souladu s platnými právními předpisy1 a 

finančními možnostmi města. Dotace bude poskytována vždy na základě žádosti DS Pardubice 

podané nejpozději do 31. 8. prostřednictvím samostatné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace. Smlouva o poskytnutí dotace a usnesení zastupitelstva města (dále jen „právní akty“) 

týkající se vyrovnávací platby dle tohoto ustanovení budou obsahovat odkaz na tuto smlouvu. 

 

1 zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.; 
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 



 

 

Záležitosti neupravené v právních aktech týkajících se vyrovnávací platby ve vztahu k DS Pardubice 

se budou řídit touto smlouvou. 

 

2. Vyrovnávací platba je určena výhradně ke krytí rozdílu mezi náklady a příjmy veřejné služby DS 

Pardubice.  Do nákladů se zahrnuje rovněž tzv.  přiměřený zisk, který se stanoví na úrovni 3,5 % 

celkových nákladů vynaložených při plnění SOHZ dle čl. I. odst. 3 a násl. této smlouvy. 

 
3. Podmínkou pro schválení a poskytnutí dané finanční podpory DS Pardubice je schválení ročního 

rozpočtu města pro kalendářní rok, ve kterém bude sezóna ZSP zahájena, s příslušnou alokací 

celkové částky finanční podpory pro DS Pardubice. DS Pardubice je povinen vždy nejpozději do 31. 
srpna předložit rozpočet výnosů a nákladů SOHZ, z něhož vyjde navrhovaná výše vyrovnávací platby 

pro sezónu ZSP zahájenou v následujícím kalendářním roce. Tento rozpočet bude zpracován 

podrobně dle účetních údajů analytických účtu nákladů a výnosů z předchozího účetního období 

podle poskytovaných jednotlivých činností. Odlišně je nastaven proces pro sezónu ZSP 2020/2021 

(čl. IV. odst. 2 této smlouvy). 

 

4. Výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady, které DS Pardubice prokazatelně 
vynaloží při plnění závazku veřejné služby v souladu s pravidly účelnosti, hospodárnosti a 
efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků a ke stanovenému účelu, a veškerými 
prokazatelnými příjmy ze SOHZ. Tedy i v případě, že DS Pardubice obdrží v souvislosti s výkonem 
veřejné služby podle čl. I. této smlouvy jiné veřejné prostředky, a to v jakékoli formě (např. dotace 
ze státního rozpočtu, dotace od jiných obcí, dotace z Operačních programů apod.), bude o jejich 
výši vyrovnávací platba snížena. Vyrovnávací platba bude dále snížena o veškeré sankce a pokuty, 
které DS Pardubice vzniknou v důsledku jeho prokazatelného porušení obecně závazných právních 
předpisů. 

 
5. Město je oprávněno požadovat po DS Pardubice zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých při plnění 

závazku veřejné služby dle článku I. této smlouvy. Město je rovněž oprávněno předložené náklady 

a výnosy neuznat v případě, že došlo k neoprávněnému účtování vzniklých nákladů a výnosů 

nesouvisejících s plněním závazku veřejné služby. Pro výpočet výše vyrovnávací platby lze užít pouze 

náklady a výnosy vzniklé po dobu trvání závazku veřejné služby. 

 

6. Maximální výše finanční podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici vyrovnávací platby, je 

určena vždy výší alokované částky schválené pro tento účel v příslušném rozpočtu města. Pokud by 

maximální finanční podpora byla nižší v porovnání s podporou požadovanou dle odst. 3 o více než 

10 %, je DS Pardubice povinen zpracovat a předložit městu ke schválení do 30 dní od oznámení výše 

podpory pro příslušný kalendářní rok přehled omezení v plnění závazku veřejné služby, která 

v důsledku nižšího financování musí být provedena. Ve zcela mimořádném případě, je-li na základě 

předloženého přehledu výnosů a nákladů SOHZ za uplynou sezónu zjištěno z objektivních důvodů 

překročení poskytnuté finanční podpory, je DS Pardubice oprávněn žádat město o kompenzaci 

rozdílu formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

7. DS Pardubice je povinen předložit městu vyúčtování vždy nejpozději do 31. května po skončení 

sezóny ZSP. Toto vyúčtování minimálně obsahuje: 



 

 

- přehled výnosů a nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů nákladů 

a výnosů (v případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých poskytovatelů a titulů 

příslušných dotací), 

- slovní komentář dokumentující rozsah prováděných SOHZ dle této smlouvy prostřednictvím 

samostatné zprávy. 

 

 

Článek IV.  
Úhrada vyrovnávací platby 

 

1. Při splnění podmínek dle této smlouvy město uhradí finanční prostředky vyrovnávací platby 

prostřednictvím samostatné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, a to formou 

bezhotovostního převodu na účet DS Pardubice uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 
listopadu kalendářního roku, v němž bude zahájena sezóna ZSP.    

 

2. Pro období sezóny ZSP 2020/2021 bude úhrada vyrovnávací platby provedena při splnění 

podmínek dle této smlouvy prostřednictvím samostatné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace ve dvou částech: 

a) první část do 30. listopadu 2020, a to za podmínky předchozího schválení právních aktů. 

b) druhá část do 28. února 2021, a to za podmínky předchozího schválení alokace adekvátní 

částky v rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021 a schválení právních aktů. 

 

Článek V.  
Nadměrná vyrovnávací platba 

 

1. Finanční podpora poskytnutá městem DS Pardubice, která by převyšovala rozdíl mezi náklady 

veřejné služby (včetně přiměřeného zisku) a výnosy veřejné služby dle čl. III. odst. 2, je nadměrnou 

vyrovnávací platbou. 

 

2. V případě, že z vyúčtování dle čl. III. odst. 7 vyplyne, že DS Pardubice obdržel nadměrnou 

vyrovnávací platbu, je DS Pardubice povinen částku finanční podpory s ní spojenou vrátit 

bezhotovostním převodem na účet města uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15. června 

po skončení sezóny ZSP, na který byla podpora poskytnuta.   

 

Článek VI.  
Kontrola, ostatní 

 
1. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města dne ………….. usnesením č. Z/…/2020.  

 

2.  Poskytování finanční podpory se řídí podmínkami uvedenými v Rozhodnutí Komise. Finanční 

podpora je rovněž poskytována v souladu s vnitřními předpisy města a platnými právními předpisy 

ČR. 

 



 

 

3. DS Pardubice bere na vědomí, že město je povinno průběžně ověřovat naplnění podmínek 

Rozhodnutí Komise a je srozuměn s tím, že v případě jejich nenaplnění bude město postupovat 

podle příslušných předpisů pro oblast veřejné podpory.  

 
4. Příslušné orgány města jsou dále oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.) kdykoliv kontrolovat dodržení 

podmínek, za kterých byla vyrovnávací platba poskytnuta. 

 
5. DS Pardubice je povinen poskytnout městu součinnost při výkonu jeho kontrolní činnosti dle tohoto 

článku smlouvy, zejména předložit kontrolním orgánům města kdykoliv k nahlédnutí originály všech 

účetních dokladů souvisejících s vyrovnávací platbou. 

 

6. Neoprávněné použití vyrovnávací platby nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu města 

je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové 

kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. a v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

 

7. Město je oprávněno při zjištění porušení podmínek této smlouvy ze strany DS Pardubice pozastavit 

uvolňování finančních prostředků. O pozastavení poskytování finančních prostředků město 

písemně informuje DS Pardubice. 

 

8. Město rovněž provede v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. kontrolu za účelem ověření, zda DS 

Pardubice nebyla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba. Kontrola ověří hospodárnost a 

účelnost finanční podpory, včetně oprávněného účtování vzniklých nákladů jako nezbytných pro 

poskytování SOHZ. Prováděna bude během trvání doby pověření a na konci této doby.  

 

 

 

 

Článek V.  
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
1.11.2020 a poprvé bude uplatněna pro účely plnění závazku veřejné služby v období od 
1.12.2020.  

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2023. 

 
3. Nebude-li smlouva do 1.11.2020 zveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, pak 
nabývá účinnosti až okamžikem jejího zveřejnění v tomto registru.  

 

4. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle ji k řádnému 
uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy město bezodkladně informuje DS 



 

 

Pardubice, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

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

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

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
8. Osobní údaje DS Pardubice poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je město povinno 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 201 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 
- GDPR). 
 

9. Tuto smlouvu lze kdykoliv ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran.  

 

10. Město je oprávněno tuto smlouvu vypovědět v případě, že DS Pardubice poruší některý ze svých 

závazků uvedených v ust. čl. III. odst. 7, čl. III. odst. 9, čl. IV. odst. 5 nebo čl. IV. odst. 6 této 

smlouvy. Výpovědní doba činí šest měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena DS Pardubice. 

 
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich každá ze stran obdrží po jednom.   

 

12. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit výhradě formou písmenných dodatků, které musí být 

očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.   

 
13. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy se seznámily, porozuměly jí a smlouva plně 

vyjadřuje jejich svobodnou vůli. 

 

 

V Pardubicích dne …………………                             V Pardubicích dne …………….. 

 

 

 

 

 

........................................................          ..................................................... 
   za statutární město Pardubice                     za DS Pardubice  
          Ing. Martin Charvát                         Ing. Petr Kvaš 
               primátor                 předseda představenstva 
  

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  x/xxxxx/2020 
 

I. Smluvní strany 
 

 
1. Statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Zelené Předměstí, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/ 0100  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
1. Dostihový spolek a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 918 
sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 48155110 
DIČ: CZ48155110 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 1732107/0300 
zastoupená: Ing. Petrem Kvašem, předsedou představenstva 
(dále jen „příjemce“ či „DS“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne …… uzavřel poskytovatel s příjemcem Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu (dále jen „Rámcová smlouva“), kterou byly stanoveny podmínky, resp. rámec, na jehož základě 
je příjemce dotace povinen zajistit na území statutárního města Pardubice službu obecného 
hospodářského zájmu (dále také „veřejná služba“). Poskytovatel dotace pověřil příjemce v rozsahu 
uvedeném Rámcovou smlouvou výkonem veřejné služby, konkrétně provozováním sportovního 
zařízení, a to mobilní ledové plochy určené k veřejnému bruslení a dalším sportovním a rekreačním 
aktivitám, včetně provozování potřebného zázemí s využitím stávající infrastruktury Pardubického 
závodiště, vše za účelem realizace sportovního projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ (dále jen „ZSP“) 
v areálu Pardubického závodiště, dále včetně provozování přilehlého parkoviště v přímé prokazatelné 
souvislosti s parkováním vozidel návštěvníků projektu ZSP a zajištění aktivit, které doplňují a podporují 
sportovní a rekreační činnost provozovanou v rámci DS a které vedou k zajištění komplexního rámce 
výše specifikované veřejné služby. 
 

2. Smluvní strany se v Rámcové smlouvě dohodly, že příjemci dotace náleží za výkon služby obecného 
hospodářského zájmu vyrovnávací platba, která bude poskytována formou účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a poskytována na základě samostatné smlouvy o poskytnutí dotace 
podléhající schválení Zastupitelstvem města Pardubic.  

 
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  



 

 
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž ujednání Rámcové smlouvy, Rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. 
prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřených poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.9.2020 usnesením č. Z/1619/2020 
(Směrnice č. 4/2020 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního 
města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou poskytnout 
příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově určenou dotaci ve výši a za podmínek uvedených této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci v souladu s Rámcovou smlouvou dotaci ve výši 

2,460.000,- Kč (slovy: dva milióny čtyři sta šedesát tisíc korun českých) jakožto vyrovnávací platbu 
určenou ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby vykonávané příjemcem dle čl. II. odst. 
1 této smlouvy. 
 

2. Výše poskytované dotace je stanovena jako rozdíl mezi náklady, které příjemci prokazatelně vznikly 
v souvislosti s poskytováním veřejné služby při dodržování principu řádného hospodáře (přičemž 
součástí nákladů na službu je také přiměřený zisk, který se stanoví na úrovni 3,5 % celkových nákladů 
služby), a prokazatelnými výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním předmětné veřejné služby, 
a to na základě rozpočtu zpracovaného dle účetních údajů analytických účtů nákladů a výnosů 
z předchozího uzavřeného účetního období podle jednotlivých poskytovaných činností. 
 

3. Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy ve dvou splátkách, a to takto: 
a) částku ve výši 1,020.000,- Kč (slovy: jeden milión dvacet tisíc korun českých), která je pro tento 

účel alokována ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic pro rok 2020 a jejíž 
poskytnutí bylo bezpodmínečně schváleno Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. 
Z/.…/2020 ze dne 22.10.2020, se poskytovatel zavazuje uhradit bezhotovostním převodem ve 
prospěch účtu příjemce č. 1732107/0300 do 30. 11. 2020;  

b) částku ve výši 1,440.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyři sta tisíc čtyřicet korun českých), jejíž 
poskytnutí bylo s níže uvedenou podmínkou schváleno Zastupitelstvem města Pardubic 
usnesením č. Z/.…/2020 ze dne 22.10.2020, se poskytovatel zavazuje uhradit bezhotovostním 
převodem ve prospěch účtu příjemce č. 1732107/0300 do 28. 2. 2021, a to při splnění podmínky, 
že Zastupitelstvo města Pardubic schválí alokaci této částky pro uvedený účel v rozpočtu 
statutárního města Pardubic pro rok 2021. 

 



 

4. V případě, že příjemce obdrží v souvislosti s výkonem veřejné služby jiné veřejné prostředky (dotace 
ze státního rozpočtu, dotace od obcí, dotace z Operačních programů apod.), a to v jakékoli formě, 
bude o jejich výši vyrovnávací platba snížena. Stejně tak bude vyrovnávací platba snížena o veškeré 
sankce a pokuty, které příjemci vzniknou v souvislosti s prokazatelným porušením zákonných 
předpisů. 

 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 3. 2021. 
 

 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat službu obecného hospodářského zájmu vlastním jménem, na vlastní účet a na svou 

vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, Rámcovou smlouvou, 

podmínkami uvedenými v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti o její poskytnutí a této smlouvě 

výhradně ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby dle čl. IV. této smlouvy, k jejímuž 
výkonu byl příjemce Rámcovou smlouvou pověřen, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky 

f) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly hrazeny 
z rozpočtu poskytovatele (např. uvedením textu „Financováno z dotace statutárního města 
Pardubice“), 

g) předložit rozpočet výnosů a nákladů veřejné služby, z něhož vyjde navrhovaná výše vyrovnávací 
platby pro sezónu ZSP 2022/2023, a to nejpozději do 31. 8. 2021, 

h) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 5. 2021 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení 
o účelovém použití prostředků dotace; vyúčtování dotace musí obsahovat přehled výnosů a 
nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů nákladů a výnosů (v 
případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých poskytovatelů a titulů příslušných dotací) 
a slovní komentář dokumentující rozsah prováděných služeb včetně plnění věcného závazku 
veřejné služby, a to buď prostřednictvím samostatného dokumentu či prostřednictvím výroční 
zprávy, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a ověření, zda příjemci nebyla 
poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba, vytvořit poskytovateli podmínky k provedení kontroly 
hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení 
stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady a 
poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit 
při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich 
účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 



 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci výkonu služby obecného hospodářského zájmu vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci výkonu služby obecného hospodářského zájmu nepropagovat žádné politické strany a 

hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané 
akce.  

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpání dotace je určené výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci 

služby obecného hospodářského zájmu.  
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat předmětnou dotaci nejpozději do 31. 3. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. V případě, že na základě vyúčtování dotace bude poskytnutá finanční podpora představovat 

nadměrnou vyrovnávací platbu (výše dotace podle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude převyšovat 
rozdíl mezi náklady veřejné služby, včetně přiměřeného zisku, a výnosy veřejné služby), je příjemce 
povinen příslušnou část dotace vrátit na účet poskytovatele, a to nejpozději do 15. 6. 2021.  

 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období výkonu veřejné služby,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy,  
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně. 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v tomto 

případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 



 

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

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem. 
 

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

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 

5. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů.  
 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy.  

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.  

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
− předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/…/2020 ze dne 22.10.2020. 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
    za statutární město Pardubice za Dostihový spolek a.s.   
         Ing. Martin Charvát                                                                                   Ing. Petr Kvaš 
           primátor města                                                   předseda představenstva 
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 Příloha usnesení č. 1 
Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 
 
 

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, usnesením č. Z/xxxx/2020 
ze dne 22.10.2020 schvaluje tento 

 
 

dodatek č. 5 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace  
 

Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku 
 

schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 
(dále také jen „Zřizovací listina“): 

 
 

Čl. I 
 

1.  Článek II Zřizovací listiny (Základní údaje o organizaci) zní nově takto: 
„Název organizace:  Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku  
Zřízená ke dni:  1. 1. 2003 na dobu neurčitou 
Sídlo:  Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice  
Pracoviště organizace:  1. Mateřská škola a školní jídelna, 
       Miloslava Špinky 1350, 530 06 Pardubice 
  2. Mateřská škola a školní jídelna - výdejna 
        Lány na Důlku 35, 530 02 Pardubice 
   
Identifikační číslo (IČO):  75018225 
Právní forma:    příspěvková organizace“. 
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Čl. II 
 

1. Ostatní ujednání Zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změny 
a v platnosti. Tento dodatek č. 5 ke Zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 23.10.2020. 

 
2. Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 

Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4.  
 
 
V Pardubicích dne 23.10.2020 

 
 

______________________________________ 
Ing. Martin Charvát  
primátor statutárního města Pardubic 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 1 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/           /20 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

Fotbalový klub Pardubice a.s.,  
 sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 27583473,  
 číslo bankovního účtu: 43-1501110237/0100, 

 zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 
2. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů“). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2020 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 12.12.2019 usnesením 
č. Z/1055/2019 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 
uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 
touto smlouvou. 
  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2020 ve výši 1.080.000,- Kč (slovy: jeden milion osmdesát tisíc korun českých) na realizaci 
projektu „Nájemné a služby spojené s mistrovskými utkáními A-mužstva v areálu Vršovický 
Ďolíček"“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/č. 1407/2013). 

 
5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze 
či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 03.09.2020 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 89590/2020, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 



 

účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2021 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 
(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 
podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 
jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 
všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 
součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 
a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 



 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 
finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.01.2021.  

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 
neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 
byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 
byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 
smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 
poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 
považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 



 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva 
uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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



 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 
číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 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 
- GDPR). 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 
 

8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  
 

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Vladimír Pitter 
   

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/       /2020 ze dne 22.10.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace   

Fotbalový klub Pardubice a.s. 
  

Název akce (projektu) 
Nájemné a služby spojené s mistrovskými 

utkáními A-mužstva v areálu Vršovický Ďolíček 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Nájemné stadionu Vršovický Ďolíček 2 160 000,00 1 080 000,00  
Doprava hráčů na mistrovské utkání - Ďolíček 80 000,00   
Úklid + kontejner 80 000,00   
Ozvučení + hlasatel 48 000,00   
Světelná tabule - v "kotli" 8 000,00   
Světelná tabule - LED obrazovka 48 000,00   
Obsluha Led obrazovky + kamer  25 600,00   
Kamerový systém 49 600,00   
Náhradní zdroj (dieselagregát) 84 000,00   
Elektroservis 40 000,00   
Pokladní 14 400,00   
Požární a záchranná služba 134 000,00   
Pořadatelská služba 489 770,00   
   
Celkové náklady projekt 3 261 370,00 1 080 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace z města Pardubic 1 080 000,00    
Vlastní zdroje 2 181 370,00    
   
Celkové příjmy z projektu 3 261 370,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  3 261 370,00   
Výdaje 3 261 370,00   
+ (zisk) 

-0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  Věra Strnadová 
Dne: 02.09.2020 
  
Rozpočet je na 8 domácích zápasů, které budeme hrát na podzim 2020 na stadionu Ďolíček (5 
nerizikových a 3 rizikové zápasy).  
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Dne!ní  doba  p"iná!í  pot"ebu  reagovat  na   rychle  
p"icházející spole#enské, technologické, ekonomic-
ké a$kulturní zm%ny, které s$sebou p"iná!í nap"íklad 
digitalizace a$globalizace. 

Ji& nyní sledujeme trendy a$poptávku po dovednos-
tech, podporujeme rozvoj kvali'kace, konkuren-
ceschopnosti i$kompetencí, prosazujeme rovnost, 
sociální soudr&nost, a$budujeme vztah ke vzd%lání. 

Tato Strategie !kolství Pardubic 2030 statutárního 
m%sta  Pardubic (dále jen „Strategie“) by se m%la stát 
v(chozím dokumentem pro formulaci konkrétních 
opat"ení, která budou logicky navazovat a$vytvo"í 
tak ucelen( systém rozvoje !kolství. Navrhovaná 
Strategie je vytvo"ena v$souladu s$ostatními strate-
gick(mi dokumenty m%sta, kraje i$státu. 

Obsah vzd%lávání p"í!tích generací je vzhledem 
k$ progresivnímu technologickému v(voji nutné 
komplexn% propojovat se vzd%láváním v$ oblasti 
digitálních technologií, které prostupují cel(m pro-
cesem a$spektrem v(uky. Nezapomínáme ale ani na 
rozvíjení dal!ích kompetencí d%tí a$&ák), primárn% 
#tená"ské a$matematické  gramotnosti, ob#anské 
a$'nan#ní gramotnosti.  

Dal!ími kompetencemi, na které bude zam%"ena 
pozornost, jsou vícejazy#nost a$kreativita v$soula-
du s$budoucími trendy v(voje spole#nosti a$obsahu 
vzd%lávání. D)raz bude kladen na klí#ové kompe-
tence t(kající se hodnotové orientace &ák) a$spole-
#ensk(ch postoj), kter(mi  jsou  zejména  vzd%lávání  
pro  demokracii  a$ ob#anskou  spole#nost,  zam%"ení  
na mezigenera#ní dialog #i pomoc pot"ebn(m. 

Strategie !kolství 2030 je postavena na:

(! podpo"e kvalitní v(uky a$ u#itele jako jejího 
klí#ového p"edpokladu, co& z)stává naprosto 
zásadním úkolem vzd%lávací politiky (nejen 
na úrovni m%sta),  a$  to  zejména  ve  vztahu                   
k$ odm%*ování  a$ celkovému  zv(!ení  atraktivity 
pedagogického povolání,
(! respektování pot"eb a$ individualit v!ech d%tí 

a$ &ák). Chceme, aby v!ichni &áci naplnili 

sv)j potenciál, proto vyu&íváme r)znorodé 
a$ samostatné v(ukové aktivity, které jsou 
zam%"eny na pot"eby ka&dého &áka, 
(! spolupráci s$ rodi#i &ák), zapojení do &ivota 
!koly a$pé#i o$&áka. To zajistíme prost"ednictvím 
oboustranné otev"ené komunikace a$bouráním 
komunika#ních bariér.

Strategie je základním strategick(m dokumentem 
v$ oblasti !kolství na úrovni statutárního m%sta 
Pardubice. 

Strategie bude &iv(m dokumentem, na jeho& vyhod-
nocení, aktualizaci #i p"ípadné revizi budou mimo 
odborné pracovní skupiny spolupracovat i$v!echny 
zájmové skupiny obyvatel m%sta.

Stane se tak pilí"em rozvoje kvality &ivota m%sta 
Pardubic. Na jejím základ% bude ka&doro#n% p"ipra-
ven Ak#ní plán, kter( konkretizuje díl#í navrhovaná 
opat"ení.
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Chtele-li sledovat, jak se pr)b%&n% tato Strategie napl*uje a$jak(m zp)sobem statutární m%sto Pardubice 
zapojuje jednotlivé aktéry do iniciativ, nav!tivte(C$#123'4%J0'9X'"IJ4H(
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Pardubice jsou dynamické a$rostoucí m%sto. Nejen 
díky nár)stu pracovních p"íle&itostí se stává atrak-
tivní pro mladé lidi, kte"í se zde rozhodli zalo&it své 
rodiny. 

Proto je vzd%lávání d%tí bezpochyby jednou z$nej-
d)le&it%j!ích ve"ejn(ch slu&eb, které statutární 
m%sto Pardubice poskytuje sv(m obyvatel)m.

Na!í rolí, jako z"izovatele mate"sk(ch a$základních 
!kol, !kolsk(ch za"ízení i$základních um%leck(ch 
!kol, je vytvo"it takové podmínky, které umo&ní 
plynul( rozvoj !kolství p"i vyu&ití nov(ch trend) 
a$ poznatk) tak, abychom pro pardubické d%ti 
vytvo"ili pevné základy dostupného a$kvalitního 
vzd%lávání. 

_$#"'9(X^$#.8"
primátor

`$*23(aI4^"%4*B
nám%stek primátora



* v$rámci p"ípravy Strategie se pracovalo se hodnocením 
dopadu v!ech relevantních Megatrend). \

+ijeme v$ dob% bou"liv(ch sociálních, kulturních 
a$ environmentálních zm%n, kdy technologie zá-
sadním zp)sobem prom%*ují v!echny stránky na-
!eho &ivota. Pro hluboké zm%ny ozna#ované jako 
4.pr)myslová revoluce je charakteristick( nástup 
„kyberneticko-fyzikálních systém)“, které rozvíjejí 
zcela nové schponosti lidí a$stroj).

Vzd%lávání se musí stát celo&ivotním procesem. 
Lidé se nebudou p"ipravovat a$vzd%lávat pouze pro 
jednu ur#itou roli, ale stanou se celo&ivotními stu-
denty (Marr, 2019). Vzd%lávací systémy tak musí b(t 
uzp)sobeny tomu, aby mohly lidem tyto p"íle&itosti 
poskytovat.

Dne!ní d%ti se narodily se do období internetu a$di-
gitálních technologií, ale také období globalizace.
 Jsou zvyklé na neustál( p"ísun dat a$informací, a$na 
to b(t neustále on-line. Obecn% "e#eno jde o$gene-
raci, která se rychle u#í v$t%ch oblastech, které je 
baví. Je adaptabiln%j!í, otev"en%j!í zm%nám a$nov(m 
názor)m. Ned%lá jí problém pracovat v$multikultur-
ním prost"edí. 

Zárove* jde ov!em také o$ generaci netrp%livou, 
zvyklou na okam&ité uspokojení pot"eb a$o#ekáva-
jící, &e jejich úsilí bude mít spole#ensk( dopad. 

Jde ov!em také o$generaci vnit"n% velmi heterogen-
ní s$rozmanit(mi vzd%lávacími pot"ebami,  co& na 
u#itele klade velmi vysoké nároky. Na jedné stran% 
je jejich úkolem pomoci dosáhnout ka&dému &áko-
vi i$minimální úrovn% kompetencí nezbytn(ch pro 
osobní, profesní, ob#ansk( &ivot, na stran% druhé 
musí u$ka&dého &áka  individuáln% zva&ovat zp)so-
by, jak t%chto cíl) dosáhnout.

Technologie umo&*ují p"izp)sobení v(uky indi-
viduálním pot"ebám &ák). Existence a$stále v%t!í 
roz!i"ování mobilních za"ízení a$platforem nabízí 
&ák)m mo&nost p"ímého  zapojení do v(uky online. 
Podpora cloudov(ch v(ukov(ch nástroj) v$ kom-
binaci s$ rostoucím po#tem p"ipojen(ch za"ízení 
a$online u#ebních fór, jako jsou masivní otev"ené 
online kurzy (MOOC), nabízí p"ístup ke vzd%lání 
prakticky komukoliv a$odkudkoli. On-line sv%t tak 

otevírá globáln% p"ístup k$nejlep!ím !kolám, u#ite-
l)m, obsahu a$metodám a$vytvá"í silnou konkurenci 
klasickému akademickému vzd%lávání. 

Pandemie spojená se !í"ením koronaviru mezi 
evropsk(m obyvatelstvem p"inesla velké v(zvy 
pro národní vzd%lávací systémy, které #elí nov(m 
otázkám, jak vyu#ovat, u#it se a$studovat, vzájem-
n% komunikovat a$ spolupracovat v$  podmínkách 
spojen(ch s$mimo"ádn(mi opat"eními, omezením 
volného pohybu osob a$uzav"ením !kol. Dopady 
pandemie lze o#ekávat dlouhodobé a$systémové.
V(!e popsané trendy nevyhnuteln% vedou k$nut-
nosti p"izp)sobovat prost"edí, ve kterém vzd%lá-
vání probíhá a$také ke zm%n% vzd%lávacího obsahu 
i$zp)sobu jeho p"edávání (OECD, 2019). 

Takováto úsp%!ná  transformace, povede k$ekono-
mickému rozvoji spole#nosti, vzniku nov(ch pra-
covních míst a$celkovému zlep!ení kvality &ivota. 
Pokud se nezda"í, dojde k$dal!ímu prohlubování ne-
souladu v$pot"ebn(ch znalostech a$dovednostech, 
a$tím i$k$v%t!í nerovnosti a$polarizaci spole#nosti. 

Pbcad>ef
_SgdhaS>ib
j#3$9'H$4%
Spole#nost postupn% m%ní zp)sob &ivota, dlouho-
dob% pokra#uje p"esun zp)sobu &ivota od venkov-
skému k$m%stskému. M%sta samotná se zv%t!ují 
i$kv)li nar)stajícímu podílu pracujících dojí&d%jících 
za prací do v(znamn(ch center. Migrace probíhá jak 
mezi státy, tak i$v$rámci ,eské republiky. Rozhodu-
jícím faktorem je zejména kvalita &ivota ve m%st% 
a$nabídka pracovních p"íle&itostí.

i'&'"$,'H$4%
V$ roce 2018 pou&ívali internet ka&d( den nebo 
tém%" ka&d( den t"i ze #ty" u&ivatel) internetu ve 
v%ku 16–74 let.  Roste fenomén vyu&ívání nov(ch 

PB4^+1'-*+
mo&ností u#ení na dálku organizováním virtuálních 
t"íd nebo zprost"edkováváním v(uky s$pomocí on-li-
ne platforem a$dal!ích proaktivních p"ístup). 

Ve vzd%lávání se nacházíme ji& za k"ivkou digitali-
zace. D)le&ité je ud%lat více pro to, aby se vyu&í-
valo nástroj) a$siln(ch stránek nov(ch technologií 
a$ sou#asn% se zabránilo mo&nému zneu&ití, jako 
jsou kyber!ikana a$naru!ení soukromí.

PH1;,8.89/(LJ6
Vzd%lávání 4.0 je nov( pojem, jen& se pou&ívá pro 
koncept vzd%lávání v$digitální dob%. 

S$nástupem digitalizace a$ tzv.#tvrté pr)myslové 
revoluce souvisí nutnost vytvo"it nov( vzd%lávací 
model. Vzd%lávání u& neprobíhá jen ve !kole, díky 
digitalizaci se u#it m)&eme tém%" v!ude a$kdykoliv.
Zárove* se objevuje apel 'rem ve smyslu pot"eby 
vzd%lávání student) pro pot"eby pr)myslu 4.0. 

0#D:I-,(LJ6
Pr)mysl 4.0 je ozna#ení pro nadcházející inovace 
a$prom%ny v(robních proces). Internet a$digitali-
zace umo&*ují kompletní propojení a$automatizaci 
ve!ker(ch v(robních proces) a$také slu&eb s$nimi 
spojen(ch. Klí#ová pro dne!ní digitální v%k je rych-
lost, pru&nost a$vertikální provázanost celého vzd%-
lávacího systému. 

!9'G+.89/(1'-*#':'9$4%
Klí#ovou podmínkou kvalitního vzd%lávání je sní-
&it vliv socioekonomického zázemí na vzd%lávací 
dráhy a$v(sledky &áka. Generace dne!ních d%tí je 
více multikulturní, spole#nost je otev"ená k$volb% 
nábo&enského vyznání, sexuální orientace apod. 
Zárove* je v!ak t"eba vyu&ít vzd%lávání jako nástroj 
pro podporu soudr&nosti ve spole#nosti a$p"ekoná-
vání rozdíl).

a+H.+A(,%$1%#-^'C2
Role "editele !koly se zásadním zp)sobem m%ní. 
Rostou nároky na osobnost vedoucího pracovníka 

a$ stejn% tak i$nároky na orientaci a$ rozhodování 
v$ prost"edí p"epln%ném informacemi. Od kla-
sického mana&erského rozhodování se p"echází 
k$zapojení celého t(mu a$"editel - mana&er se stává 
spí!e kou#em. Schopnost vedení a$rozvoje lidí bude 
v$p"í!tích letech základním faktorem úsp%chu. Ti 
nejlep!í "editelé jsou nejen dobr(mi lídry, ale sv(m 
p"íkladem sou#asn% tuto dovednost systematicky 
rozvíjejí  i$u$sv(ch pod"ízen(ch.

k%9+:@9(-+4'8,9/4^(-/"/
Sociální sít% jsou na vzestupu a$velké mno&ství lidí 
je vyu&ívá na denní bázi. V$posledních 2 dekádách se 
z$nich stal jeden z$hlavních komunika#ních kanál). 
V$sou#asné dob% sociální sít% vyu&ívá p"es 40 % sv%-
tové populace. 42 % lidí z$celého sv%ta je aktivních 
na n%které ze sociálních sítí, to #iní ohromujících 3,2 
miliardy u&ivatel).

Pr)m%rn% stráví u&ivatelé denn% 2 hodiny a$22 mi-
nut brouzdáním na sociálních sítích a$chatováním. 
Jen v$ lo*ském roce se k$sociálním sítím nov% p"i-
pojilo 366 milion) lidí. Tedy p"ibli&n% 1 milion lidí 
ka&d( den.

2,7 miliardy u&ivatel) aktivn%  pou&ívá Facebook, 'r-
my aktivní na Twitteru p)sobí d)v%ryhodn%ji, videa 
na Instagramu mají o$21 % více interakcí. Instagram 
má 1 miliardu u&ivatel), p"i#em& 500 milion) z$nich 
je aktivních na denní bázi. Tato sociální sí- je stále 
atraktivn%j!í pro teenagery, vyu&ívá ji 72 % z$nich. 

X/,%(.%(.$H3;(9$(!"#$"%&''l
(! Podporovat digitalizaci ve vzd%lávání
(! Vytvo"it metodickou podporu v$pr)"ezov(ch 

oblastech "editel)m . a$.Z
(! Podporovat rozvoj leadershipu
(! Podporovat transformaci od u#itele 

k$mentorovi
(! Zlep!it marketing a$propagaci !kolství
(! Umístit u#itele do centra vzd%lávání 4.0
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Strategie  !kolství Pardubic 2030 je  základním  strategick(m  dokumentem  v$ oblasti  !kolství  na   úrovni   
m%sta a$je v$souladu se Strategick(m plánem rozvoje m%sta Pardubic. (4. pilí" strategie – Ve"ejné slu&by 
a$kvalita "ízení m%sta; opat"ení 4.5 -  Zvy!ovat kvalitu základních a$mate"sk(ch !kol (dom) d%tí a$mláde&e 
a$základních um%leck(ch !kol)).  Cílem  tohoto  opat"ení  je  mimo  jiné  vytvá"et podmínky pro m%stem 
z"izované !koly a$!kolská za"ízení, a$to jak aktivitami zam%"en(mi na pedagogické #i nepedagogické pra-
covníky, tak i$budováním dostate#n(ch prostorov(ch podmínek v#. vybavení. 

!"#$"%&'%(()*+,-"./((0$#123'4(5676(.I4^8H/(HE98-,%12A/4/4^(1+*2:%9"D(
(! Dlouhodob(  zám%r  vzd%lávání  a$ rozvoje  vzd%lávací  soustavy ,eské  republiky 2019-2023 
(! Návrh Strategie vzd%lávací politiky ,R do roku 2030+
(! Program rozvoje Pardubického kraje pro období 2012–2016 (s$v(hledem do roku 2020)
(! Dlouhodob( zám%r vzd%lávání a$rozvoje vzd%lávací soustavy Pardubického kraje 2016-2020   
(! Strategick( plán rozvoje m%sta Pardubic pro období 2014-2025
(! Programové prohlá!ení Rady m%sta Pardubic pro volební období 2019-2022

V$tomto dokumentu se v%nujeme pouze oblasti !kolství,kde je m%sto z"izovatelem. Proto není zahrnuta 
oblast st"edního a$vysokého !kolství, a#koliv má v$m%st% Pardubice v(znamné postavení, ani !koly jin(ch 
z"izovatel). 

Strategie vychází i$z$"ady dal!ích dostupn(ch dokument) a$analytick(ch prací, které umo&*ují porovnání 
dne!ní situace a$p"edpoklad) dal!ího rozvoje m%sta se srovnateln(mi m%sty, ostatními kraji i$s$celou ,eskou 
republikou. (nap". V(ro#ní zprávy o$stavu a$rozvoji vzd%lávací soustavy v$Pardubickém kraji, analytické 
práce Národního pedagogického institutu  ,R (d"íve Národního ústavu pro vzd%lávání), informace ,eské-
ho statistického ú"adu a$Ústavu pro informace ve vzd%lávání, V(ro#ní zprávy ,.I, v(stupy mezinárodních 
projekt) EU a$OECD atd.
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mate"sk(ch !kol

W[
základních !kol

5(m5(WT\n
základní um%lecké !koly
(vzd%lávajících se &ák))

5(mLT\n(oLW[p
domy d%tí a$mláde&e
(krou&k)) 'ú#astník)

W5(W7[
d%tí a$&ák)

W(O5O
pracovník) ve !kolství

W6(
pracovník) magistrátu pro oblast 
!kolství

T7(q
napln%nost kapacit základních !kol

Tp(q
napln%nost kapacit mate"sk(ch !kol

5O(L5[(U?
ro#ní v(daje na 1 dít%/&áka

WFWO(q 
p"ír)stek obyvatel m%sta za poslední 
rok (91.727)

7F5T(q 
p"ír)stek mlad(ch obyvatel (20-34), 
29. místo v$rámci ,R

* údaje za rok 2019

WOTJ
místo v$Indexu kapacity mate"sk(ch 
!kol v ,R

5WJ
nejlep!í kvalita &ivota v$,R

3) data p"evzata z$projektu Obce v$datech za rok 2019, 
srovnání je provedeno mezi 206 ORP , 
více na www.obcevdatech.cz/pardubice

Wp\J
místo v$Indexu kapacity základních 
!kol v ,R

5(65\(566 
p"ipraven(ch ob%d) ro#n% pro 
10 721 d%tí

7L[(
tun ovoce a$zeleniny

T\ 
v%domostních sout%&í

5(5TL 
moderních ICT za"ízení

W66(q(
pé#e o$ka&dé dít% #i &áka

LO
!kolních jídel

T\q
zam%stnanc) spokojeno 
s$fungováním své !koly

TW(q
&ák)m 2. stupn% se líbí prost"edí 
ve !kole

1) !kolky se postupn% zaplní v pr)b%hu !kolního roku; 
dle platné legislativy se p"i za"azení dít%te mlad!ího 3 let 
sni&uje po#et d%tí ve t"íd% o 2. P"i dosa&ení 3 let se d%ti 
dop"ijímají

W
7

W7J
místo v$nabídce pracovních míst v ,R 
ukazujte rostoucí atraktivitu m%sta

5

2) celkové v(daje na b%&n( provoz a investice základních 
a mate"sk(ch !kol vzta&ené na 1 dít% a &áka

p
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http://www.obcevdatech.cz/pardubice
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Tvo"íme presti&ní !kolství, které p"ipraví 
mladou generaci do pracovního i$osobního 
&ivota. Pru&n% reagujeme na spole#enské 
i$technologické trendy. 

Moderní a$ atraktivní v(uka &áky baví 
a$motivuje k$dal!ímu poznávání. Podpo-
rujeme práci na projektech a$praktick(ch 
modelech v(uky. /editel se posouvá do 
role lídra.

U#itel je aktivn% zapojen do chodu !koly, 
jeho podn%ty a$ nápady jsou pr)"ezov% 
aplikovány. Ve !kolách panuje kolegiální 
a$tv)r#í atmosféra s$otev"enou komunikací. 

M%sto vytvá"í prost"edí, ve kterém je pro 
!koly partnerem, metodickou oporou 
a$ centrem !í"ení dobré praxe. Spole#n% 
vytvá"íme image !kol, které jsou pilí"em 
&ivota ka&dého jednice.

Abychom tuto Vizi naplnili, budeme inves-
tovat úsilí do:

WJ(a+,%(H<'H+.$"%,%(A$*+(
&$#$9"$(Z29*?9+-"'(-I-"@:2

5J((a+H.+A%(*+:C%"%94/(
$E:+"'.$4%(H$:;-"9$94D(
)*+,-*B4^(H$</H%9/

7J((Q91'.'128,9/^+(
$E:+"'.2A/4/^+(C</-"2C2(
*E1;"%:($(G8*D:

do roku 2030, tato Strategie zajistí:

(! _/-"+(C#+(*$G1@(C$#123'4*@(
1/";(.E_r($ERr

(! R.B)%9/(-C+*+A%9+-"'(1;"/F(
G8*D('E#+1'?D

(! 0+1C+#2(1+3#@^+(
C#$4+.9/^+(*,':$"2((
$E:+"'.$4'(H$:;-"9$94D

(! 0#%-"'G(C$#123'4*@^+(
)*+,-"./(.E#8:4'(4%,@(s%-*@(
#%C23,'*I
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MC$"<%9/(Wl(
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1.1 Plánování a budování kapacit !kol 
 a !kolsk(ch za"ízení
1.2 Zaji!t%ní kapacit pro vzd%lávání   
              pardubick(ch d%tí
1.3 Investice do majetku a$vybavení   
 !kol a$t"íd
1.4 Financování !kolství m%sta 
1.5 Zdravé a$chutné !kolní stravování
1.6 Adaptace na klimatické zm%ny

MC$"<%9/(5l(
d*"'.9/(C+1C+#$(H<'H+.$"%,%(
2.1 Odborná metodická podpora   
 "editel)m !kol a$!kolsk(ch za"ízení 
2.2 Inova#ní a$znalostní management
2.3 Propojení spolupráce !kol a$  
 místních 'rem #i odborník) z$praxe
2.4 Motiva#ní systém odm%*ování   
 "editel) a$oce*ování pracovník)

MC$"<%9/(7l(
_$#*%"'9&($EC#%H%9"$4%
3.1 Interaktivní platforma pro informo-  
 vání zájmov(ch skupin
3.2 Sledování spokojenosti v!ech   
 aktér)
3.3 Pardubické !kolství v$datech

Nastupující  trendy p"ed nás staví nové v(zvy, v(-
razn% odli!né od t%ch, se kter(mi jsme se doposud 
setkávali. M%sto Pardubice se postupn% stává vel-
mi atraktivním místem pro &ivot. Nar)stá po#et 
obyvatel jak ve m%st%, tak v$!ir!ím okolí. Limitují-
cím faktorem úsp%chu strategie je p"edvídání kapa-
citních pot"eb ve !kolách a$zaji!t%ní odpovídajících 
zdroj) pro investi#ní v(stavbu. 

Pozornost bude v%nována pokra#ování v$moder-
nizaci vybavení !kol,  a$ to jak pro v(uku, tak pro 
související aktivity. P"i úprav% prost"edí !kol a$!kol-
sk(ch za"ízení je t"eba zohlednit i$klimatické zm%-
ny, kter(m v$sou#asnosti #elíme.

Metodicky i$'nan#n% bude podporováno inovativ-
ní vzd%lávání, inspirativní !koly se stanou centry 
inovací a$ p"iná!ení p"íklad) dobré praxe dal!ím 
!kolám. Budeme usilovat o$dob"e fungující model 
propojení mezi sférou vzd%lávání a$sv%tem práce, 
umo&*ující !kolskému systému reagovat na m%nící 
se po&adavky a$pot"eby pracovního trhu. 

Posílíme marketingové aktivity sm%rem k$ &ák)m, 
rodi#)m, na!im pracovník)m i$ dal!ím zájmov(m 
skupinám s$cílem zv(!it  presti& na!ich !kol a$práce 
ve !kolství.

R8.$H*I
(! Vybudujeme bezpe#né a$modern% vybavené 

vzd%lávací instituce
(! Poskytneme metodickou a$znalostní podporu 
"editel)m v$odborn(ch tématech
(! Vytvo"íme inspirativní prost"edí pro 

vzd%lávání 
(! Zapojíme zájmové skupiny a$ budeme s$nimi 

diskutovat
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Osoba "editele !koly stojí v$samém st"edu tohoto 
tématu, proto&e "editel je pro nás jako pro z"izo-
vatele hlavním partnerem. Jeho osobnost, znalosti, 
dovednosti, p"ístup k$práci a$kreativita jsou zárove* 
základem pro úsp%!n( rozvoj pardubického !kolství. 

Pro dosa&ení cíl) této strategie je nutné, aby na!e 
!koly byly vedeny jako u#ící se organizace, které jsou 
schopny napl*ovat vzd%lávací pot"eby sv(ch &ák) 
a$pomáhat jim v$získání d)le&it(ch kompetencí. 

/editel)m i$u#itel)m musí b(t po celou dobu jejich 
kariéry v#etn% p"ípravy p"i v(konu profese posky-
tována maximální podpora,  aby mohli  spl*ovat  
nároky  kladené na u#itelskou  profesi v$souvislosti 
s$prom%nou spole#nosti, globálními trendy i$refor-
mou v$oblasti samotného vzd%lávání 

Dob"e p"ipravení a$ motivovaní u#itelé – profe-
sionálové jsou pak nutn(m p"edpokladem kvalitní 
v(uky. 

Aby u#itelé neztráceli vnit"ní motivaci k$pedagogické 
práci, um%li se ú#inn% bránit nepat"i#n(m tlak)m 
a$nepodléhali syndromu vyho"ení, bude do systému 
profesní podpory na úrovni !koly nebo alespo* 
území systematicky za"azována podpora zvládání 
zát%&e, její& sou#ástí bude práce !kolních psycholog) 
avzd%lávací aktivity rozvíjející dovednosti zvládání 
kon0iktních a$stresov(ch situací, apod.

R8.$H*I
(! Budeme usilovat o$posilování kompetencí 
"editel) !kol a$podporovat je v$jejich dosa&ení
(! Vytvo"íme podmínky profesního rozvoje v!ech 

zam%stnanc)
(! Budeme motivovat aktivní, inovativní 

a$kreativní u#itele.
(! Podpo"íme d)stojnost a$respekt !kolsk(ch 

institucí a$zam%stnanc)
(! Pom)&eme !kolám rozvíjet jejich organiza#ní 

kulturu. 

MC$"<%9/(Ll(
]%1'"%,(A$*+(:$9$G%#()*+,I
4.1 Podpora rozvoje leadershipu p"i   
 "ízení 
4.2 Vzd%lávání v$mana&ersk(ch kompe-  
 tencích a$rolích
4.3 Sni&ování administrativní zát%&e

MC$"<%9/(Ol(
a+H.+A(C#+Z%-'+9$,'"I(
H$:;-"9$94D
5.1 Budování organiza#ní kultury
5.2 Podpora celo&ivotního vzd%lávání,   
 mentoringu a$kou#inku pedagog)
5.3 Zavád%ni inovativních metod a$  
 forem práce 
5.4 Vytvo"ení bezpe#ného prost"edí ve   
 !kolách
5.5 Podpora mezigenera#ní spolupráce

MC$"<%9/(\l(
!C+,2C#84%(-%(H8A:+.B:'(
-*2C'9$:'
6.1 Platfoma pro vzd%lávání
6.2 Zapojení komunit a$lokálních aktér)
6.3 Anga&ovanost rodi#)
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Obsah, metody i$ formy vzd%lávání je nutno p"i-
zp)sobit zm%nám ve spole#nosti. S$ohledem na 
m%nící se prost"edí a$spole#ensk( v(voj je t"eba 
re0ektovat oblast ob#anského vzd%lávání, jeho& 
cílem je vybavit ob#ana kompetencemi pot"ebn(mi 
pro zodpov%dn( &ivot v$demokratické spole#nosti. 

Prostor pro individualizaci v(uky postupn% vznikne 
prom%nou obsahu a$zp)sobu vzd%lávání. Je nezbyt-
né více vyu&ívat formativního hodnocení a$vést d%ti 
k$p"ebírání odpov%dnosti za sebevzd%lávání.

Smyslem ústupu od !irokého objemu u#iva o#eká-
van(ch znalostí je podpo"it schopnost porozum%ní 
problém)m v$!ir!ích souvislostech. 

Klí#ové je zárove* i$hledání cest k$vnit"ní motiva-
ci &ák), osvojení si systematické práce s$chybou 
a$v$neposlední "ad% vytvo"ení podmínek umo&*u-
jících individualizaci vzd%lávání ve snaze o$rozvoj 
potenciálu v!ech &ák). 

Podporovány budou mimo!kolní aktivity a zájmové 
krou&ky, které jsou pro d%ti i &áky velmi p"ínosné. 
U#í je nov(m schopnostem, dovednostem, pomá-
hají jim poznávat a chápat sv%t kolem nich a rovn%& 
jim posilují sebed)v%ru

Zam%"íme se rovne&$na oblast vnímání pocitu bez-
pe#í a$celkového klimatu ve !kolách.

R8.$H*I
(! Povedeme &áky k$samostatnému kritickému 

my!lení
(! Povedeme &áky k$v%t!í zodpov%dnosti
(! Nabídneme pestré zájmové aktivity a$metody
(! Zajistíme dobré klima ve !kolách 
(! Propojíme !koly s$odborníky z$praxe
(! Podpo"íme individuální rozvoj ka&dého dít%te

MC$"<%9/([l(
_+"'.$?9/(C#+-"<%1/(
$E-C+,%?9@(.H1;,8.89/
7.1 Motivace pro úsp%!né &áky
7.2 Podpora kulturn%, sociáln% a$  
 zdravotn% znev(hodn%n(ch skupin 
7.3 Podpora aktivit pro zdraví d%tí

MC$"<%9/(pl(
Q9+.$"'.9/($E*#%$"'.9/(
.H1;,8.89/
8.1 Aktuální vzd%lávací mo&nosti 
8.2 Podpora r)zn(ch vzd%lávacích   
 sm%r)
8.3 Kreativní vzd%lávání a$kulturní   
 rozvoj d%tí a &ák)

MC$"<%9/(Tl(
a+H.+A(*+:C%"%94/(2E1;"/(
$(G8*D
9.1 Zdrav( &ivotní styl
9.2 Rozvoj ob#ansk(ch kompetencí
9.3 Participace d%tí a$mláde&e na &ivot% 
 m%sta
9.4 Rozvoj sociálních dovedností 
 a morálních hodnot d%tí



Kontext shrnuje základní poznatky anal(z 
a$poznatk), které jsou následn% v(chodiskem pro 
formulaci jednotliv(ch díl#ích opat"ení a$aktivit.
Oblast !kolství vnímáme v$ !ir!ích souvislostech, 
p"i#em& Strategii propojujeme i s$ dlouhodob(m 
rozvojem m%sta.

U+9"%V"
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Kapitola p"edstavuje vybrané zm%ny a$ trendy  
vn%j!ího prost"edí, které mají vliv na oblast !kolství 
statutárního m%sta Pardubice. Sou#asn% se jedná 
o$faktory, které m%sto m)&e sledovat a$v$p"ípad% 
pot"eby na n% bezprost"edn% reagovat. 

Kvalita &ivota ve m%st% dlouhodob% roste. Roste po-
#et pracovních míst ve m%st% amigrace obyvatel. To 
je faktor dopadající i$na !kolství. Projevuje se tlakem 
na kvalitu a$kapacitu !kol a$!kolsk(ch za"ízení. 

Statutární m%sto Pardubice nyní z"izuje 50 !kol 
a$!kolsk(ch za"ízení. Více ne& polovinu z$nich - 29, 
tvo"í mate"ské !koly (M.), 15 základní !koly (Z.), 
2 slou#ené M. a$Z., 2 základní um%lecké !koly a$2 
domy d%tí a$mláde&e. M%sto z"izuje také 2 zdravot-
nické organizace (Lentilka – integra#ní !kolka a$re-
habilita#ní centrum a$Ratolest – d%tská pé#e a$lé-
#ebná rehabilitace - s$podobnou cílovou skupinou 
jako M., proto&e pracují s$d%tmi od 18 m%síc) do 
7 let). Pro ú#ely strategie tam, kde se hovo"í o$M.,  
je ve shodn(ch oblastech #innosti po#ítáno i$s$nimi, 
i$kdy& je uvedeno pouze M.. 

Nedílnou sou#ástí pardubického !kolství, kde je 
m%sto z"izovatelem, jsou také za"ízení !kolního 
stravování (po#ítají se mezi !kolská za"ízení). Jedná 
se o$45 !kolních jídelen (v(va"ovna i$v(dejna záro-
ve*), 6 v(dejen a$1 samostatnou v(va"ovnu.

i/,?/(Z$*"+#I
(! Za posledních 10 let se zv(!il po#et obyvatel 

Pardubického kraje  o$ OFO( "'-J( +-+3, p"i#em& 
po#et obyvatel rostl zejména v$ Pardubicích 
a$okolí.
(! Nár)st po#tu obyvatel ovliv*uje zejména jejich 

migrace. 
(! Od roku 2014 se do okolí m%sta Pardubice 

p"ist%hovalo p"es 4 tis. osob.
(! Pardubice jsou 1#2^B:( 9%A.BH9$:9;A)/:(
:'&#$?9/:(C#+21%: v$rámci ,eské republiky 
(hned po Hlavním m%st% Praze).
(! Do Pardubic a$okolí od roku 2017 do roku 2019 

p"i!lo 5FL("'-J(4'H'94D (s$platn(m pobytem na 
území ,R).
(! Po#et zam%stnan(ch obyvatel v$kraji meziro#n% 

roste, a$to mírn% rychlej!ím tempem ne& v$celé 
,eské republice.
(! Roste po#et lidí, kte"í do Pardubic a$okolí jezdí 

pracovat ze vzdálen%j!ích m%st v$kraji (nap". dle 
pr)zkumu ob#an) v$Ústí nad Orlicí dojí&dí nejvíc 
obyvatel do Pardubic, pokud dojí&dí pracovat 
mimo m%sto).
(! Stárnutí obyvatel: i$ p"es migra#ní p"ír)stek 

obyvatel se zárove* rychleji H.I)2A%( C+?%"(
+3I.$"%,( .E C+C#+12*"'.9/:( .;*2 (#ili na 
100 d%tí p"ipadá v$okresu Pardubice nyní 124 
senior), ve m%st% Pardubice pak 140 senior)).
(! Trend prudkého r)stu po#tu d%tí v$mate"sk(ch 
!kolách v$okolí m%sta Pardubice s v$posledních 
t"ech letech zpomalil. Kapacity M. jsou na 
maximálním vyu&ití. Zárove* se popula#n% 
siln%j!í ro#níky p"esouvají i$na Z..

s%:2(-%("$*@(.;92A%:%
Vedle #ist% z"izovatelské role a$'nancování M., Z., 
DDM a$ZU. je z$m%stského rozpo#tu také 'nanco-
vána #i spolu'nancována "ada program) a$projekt), 
které se vzd%láváním souvisejí. Mnohé ji& fungují 
"adu let a$jsou pr)b%&n% monitorovány pro zaji!t%ní 
optimálního dopadu na cílové skupiny.

Celkové v(daje m%sta do oblasti !kolství (mate"-
ské !koly, základní !koly, základní um%lecké !koly, 
!kolská a$zdravotnická za"ízení) se skládají z$v(daj) 
neinvesti#ních (zejména na provoz) a$z$investic. (viz. 
dále). Mzdy zam%stnanc) !kol a$!kolsk(ch za"ízení 
jsou hrazeny ze státního rozpo#tu. (viz kapitola 
Financování).

V(daje z$rozpo#tu m%sta do !kolství i$v$souvislosti 
s$nár)stem po#tu d%tí ve !kolách a$!kolsk(ch za-
"ízení od roku 2014 neustále rostou z$v(chozích              
118 mil. K# na tém%" 185 mil. K# v$roce 2019. V$pr)-
m%ru za celé analyzované období vydají Pardubice 
ro#n% na oblast !kolství 233,6 mil. K#. 

Nejvíce 'nan#ních prost"edk)  pou&ije statutární 
m%sto na neinvesti#ní p"ísp%vky, proto&e !koly 
a$!kolská za"ízení jsou p"ísp%vkové organizace. (61% 
celkov(ch v(daj)).

Dv% t"etiny neinvesti#ních p"ísp%vk) je sm%"ováno 
do základních !kol, zbytek je rozd%len mezi ma-
te"ské !koly a$nepatrná #ást ZU. a DDM. Krom% 
neinvesti#ních provozních v(daj) statutární m%sto 
vynakládalo v$pr)m%ru 61,9 mil. K# ro#n% na ostat-
ní provozní v(daje. Nejvíce 'nan#ních prost"edk) 
sm%"ovalo na opravy (pr)m%rn% 29 mil. K#) a$na po-
"ízení drobného hmotného dlouhodobého majetku. 

Celkové v(daje v$tis. K#, 2020 

Neinvesti#ní p"ísp%vky celkem v$tis. K#, 2020 

WJ( _/"(+?'(*E.'1;9/(mH#$*+.B(-4#%%9'9&n
Hlavním cílem projektu je prost"ednictvím zra-
kového screenignu, kter(m projdou v!echny d%ti 
v$ na!ich mate"sk(ch !kolách, zachytit p"ípadné 
zrakové vady ji& v$p"ed!kolním v%ku,  kdy lze nejlé-
pe následnou pé#í mnohé vady zraku napravit nebo 
dokonce zcela odstranit.

5J( 0#+A%*"(=R1#$.8(1;"-*8(9+^$K
Projekt je zam%"en na v#asnou diagnostiku funk#-
ních vad d%tsk(ch nohou. Diagnostika d%tského 
chodidla probíhá v$1. ro#nících základních !kol a$je 
zalo&ená na vy!et"ení chodidla dít%te pomocí ten-
zometrické desky.

7J( 0+1C+#$(,+&+C%1'4*@(C@?%(
Jedná se o$ logopedick( screening s$doporu#ením 
následné pé#e v$mate"sk(ch !kolách.

LJ( i+3#+.+,9'4"./(-%9'+#D(
.EC$#123'4*B4^()*+,84^($E)*+,*84^
M%sto spolu s$ n%kter(mi pardubick(mi !kolami 
a$ !kolkami a$ organizací KONEP ji& pát(m rokem 
spolupracuje s$ dobrovolníky z$ "ad senior), kte"í 
se$rozhodli sv)j voln( #as v%novat d%tem a$pravi-
deln% docházejí do n%kolika mate"sk(ch a$základ-
ních !kol v$Pardubicích.

OJ( i;"-*B(C$#,$:%9"($E!"21%9"-*B(
C$#,$:%9"(
Parlament je formou participace ob#an) na &ivot% 
m%sta. +áci z$ ka&dé základní a$ st"ední !koly ve 
m%st% zde mají své zástupce, kte"í se setkávají s$po-
litick(mi p"edstaviteli m%sta a$dal!ími zajímav(mi 
hosty (odborníky v$dané oblasti – doprava, &ivotní 
prost"edí, !kolství, kultura, zdravotnictví, architek-
tura, aj.). Mají mo&nost vyjad"ovat se k$aktuálním 
témat)m, pracovat na zadan(ch úkolech a$p"edávají 
své zku!enosti a$ informace získané v$parlamentu 
zp%t do „sv(ch“ &ákovsk(ch a$studentsk(ch parla-
ment) na dané !kole. 

\J( 0+1C+#$('9"%&#$4%(4'H'94D
Projekt podporující integraci d%tí cizinc) ve !ko-
lách. Projekt je realizován formou dotace ze státní-
ho rozpo#tu  a$z$rozpo#tu m%sta.
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Prognóza v(voje po#tu a$v%kové struktury obyvatel 
p"edstavuje nezbytné podklady pro plánování do-
stupnosti ve"ejn(ch slu&eb, a$to p"edev!ím v$oblasti 
!kolství, zdravotnictví, dopravy a$sociálních slu&eb. 

V(po#et je op"en o$"adu faktor), které jsou podlo&e-
ny datov(m modelování a$kvali'kovan(m odhadem 
atraktivity m%sta.

Prognóza je platná pouze za podmínky, &e nastanou 
p"edpokládané trendy migrace a$v(stavby kapacit 
pro bydlení. Z$tohoto d)vodu po#ítáme s$variantní-
mi "e!eními zohled*ujícím r)zné modely budoucího 
v(voje. Prognóza v(voje po#tu obyvatel byla tedy 
vymodelována ve t"ech variantách a$to nízké, st"ed-
ní a$vysoké.

Strategie dále pracuje se st"ední variantou v(vo-
je. Základním p"edpokladem, ze kterého vychází 
prognóza v(voje cílové skupiny, byl po#et d%tí 
s$ trval(m pobytem v$ Pardubicích, demogra'cká 
struktura obyvatel, plánovaná bytová v(stavba 
a$vliv migrace. 

Pro pot"eby posouzení stávajících kapacit mate"-
sk(ch a$základních !kol pak varianta zahrnuje slo&-
ku dojí&d%jících, tedy d%tí nebo &ák) bez trvalého
pobytu v$Pardubicích. Prognóza je zacílena primár-
n% na v%kovou skupinu do 15 let a$pro tyto ú#ely 
byl vytvo"en prognostick( model jejího budoucího 
v(voje. 

Na základ% predikovaného v(voje cílové skupiny 
a$ dosavadní v%kové struktury obyvatel m%sta 
Pardubic byla vytvo"ena i$demogra'cká prognóza 
v(voje celkové populace. 

0<%1C+*,$1(C#+&9uHI
0<'#+H%98(+3:;9$(+3I.$"%,
Po#ty bydlících d%tí narozen(ch v$konkrétním roce 
za období 2004 - 2018.

i$"$($E"#%91I
Varianta nízká, st"ední a$vysoká
Komponentní slo&ky – C+#+19+-"F( :'&#$4%F(
v:#"9+-".

cI"+.8(.B-"$.3$
Prognóza 766(3I"+.B4^(A%19+"%*(#+?9;J(Pr)m%r-
n( po#et obyvatel na jeden nov% vystaven( byt je 
2. Podíl d%tské slo&ky 0 - 15 let z$celkového po#tu 
obyvatel v$nov(ch bytech ?'9/(76(q.

a+H.+A+.@(C,89I(:;-"$
Plán je zv(!it po#et obyvatel Pardubic na W66J666(
+3I.$"%,(v$p"í!tích cca 15 a& 20 letech. 

_'&#$4%
Pr)m%rn% se migra#ní p"ír)stek pohyboval za po-
slední 3 roky na hodnot% 7O6(+-+3(#+?9;.

!"21%9"'(HE+*+,9/4^(:;-"
Aktuáln% W([Tp(G8*D(H8*,$19/4^()*+,($E56[(1;"/(
:$"%<-*B4^( )*+,( 1+A/G1/ do !kol v$Pardubicích, 
predikce pr)m%rn% po#ítá s$ p"ír)stkem 15 &ák) 
ro#n% z$okolních obcí a$p"ír)stkem 20 cizinc) ro#n%. 

A#koliv je cílem strategie vytvo"it !kolství pro 
pardubické d%ti a$ kritéria p"ijímání do !kol jsou 
nastavena jednozna#n% v$ jejich prosp%ch, nelze 
z$d)vodu nastavení stávající legislativy zabránit 
ur#itému procentu mimopardubick(ch d%tí v$par-
dubick(ch !kolách. 

Na d%ti cizince) se podle zákona v$p"ípad%, &e mají 
povolen dlouhodob( pobyt, pohlí&í jako na d%ti 
s$trval(m pobytem v$Pardubicích. 

d"#$*"'.'"$(0$#123'4
Index kvality &ivota v$ ,R porovnává atraktivitu 
m%sta, jak vzhledem    k$ostatním obcím, tak v$rám-
ci #asové "ady. Ní&e uvedené gra'cké srovnání 
zohled*uje obce s$roz!í"enou p)sobností v$rámci 
Pardubického a$Královohradeckého kraje. Srovnali 
jsme kvalitu  &ivota  v$205 obcích  s$roz!í"enou  p)-
sobností  v$,eské  republice a$v$Praze, a$to za rok 
2019 a$2018. 

Oproti roku 2018 se m%sto posunulo v$indexu st%-
hování mlad(ch z$OLJ(:/-"$(9$(5TJ(.E#8:4'(4%,@(sa.

Siln(mi stránkami v$kategorii Zdraví a$&ivotní pro-
st"edí jsou p"edev!ím pr)m%rná délka &ivota obyva-
tel a$dostupnost lékáren,  naopak  hor!ích  v(sledk)  
dosahují  Pardubice v$indexech zne#i!t%ní  ovzdu!í  
a$zne#i!-ovatel).

V$  kategorii  Materiální  zabezpe#ení  a$  vzd%lání 
mají Pardubice nadpr)m%rné  v(sledky  v$indexech,  
které zohled*ují  nabídku  práce  a$zam%stnanost. 
Slabou stránkou je vysoká po"izovací cena bydlení.

V$kategorii Vztahy a$slu&by si velmi dob"e m%sto 
vede v$ indexech, které zohled*ují pohyb obyva-
telstva, a$také v$indexech kin a$&elezni#ní dopravy. 

Slab(mi stránkami jsou indexy hazardu a$dopravní 
nehodovosti.

0$#123'4%(
A-+2(
5WJ(9%A,%C)/(
:;-"+(
C#+(G'.+"(
.EsaJ
Oproti roku 2018 se m%sto posunulo o$ 11 míst 
dop"edu.

scéná"e v(voje po#tu obyvatel, AQE advisors, 2019. kvalita &ivota v$Pardubickém kraji, Obce v$datech, 2019
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Zp%tná vazba m%sta, #len) 
pacovní skupiny a$"ídícího v(boru

Zapracování nám%t), formulace 
VIZE, priorit, opat"ení, aktivit

Zp%tná vazba m%sta, #len) 
pacovní skupiny a$"ídícího v(boru

Dra1 verze Strategie v#. návrhu 
Implementa#ního plánu

Zapracování nám%t), p"ipomínek. 
Projednání návrhu Opat"ení 
a$Aktivit

Syntéza v(stup) analytické fáze

Rozsáhlé 3D v(zkumy mezi 
klí#ov(mi zájmov(mi skupinami

Zapracování nám%t), p"ipomínek

s%#.%9%4(Y(0#+-'9%4(56WT

x%1%9(Y(N9+#(5656

c<%H%9(5656

c<%H%9((Y(U.;"%9(5656

!#C%9(Y(]/A%9(5656

R$:;<%9/($9$,BH(
V$rámci zpracování jsme zvolili netradi#ní p"ístup 
ke hodnocení vstupních podklad). Parametry 
anal(zy jsme si s$ohledem na relevantnost pot"eby 
identi'kovali  na pracovních skupinách a$následn% 
byly díl#í v(stupy ov%"ovány v$ rámci v(zkumu #i 
dal!ích anal(zách.

R*+2:$9@(+3,$-"'
(! Trendy ve !kolství
(! Financování !kolsví
(! Nad"a&ené a$komplementární strategické 

dokumenty
(! Demogra'ck( v(voj obyvatel) m%sta
(! Migrace cizinc)
(! Územní rozvoj a$bytová v(stavba
(! Atraktivita m%sta v$porovnání s$ostatními 

obcemi s$roz!í"enou p)sobností v$,R
(! Kapacity !kolsk(ch za"ízení
(! Investice do v(stavby a$modernizace
(! Marketingové a$komunika#ní aktivity 
!kolsk(ch za"ízení
(! .et"ení klimatu mezi d%tmi a$&áky
(! .et"ení spokojenosti a$vzrah) na pracovi!ti 

mezi zam%stnanci !kolsk(ch za"ízení
(! .et"ení spokojenosti a$anga&ovanosti rodi#)
(! Role a$po&adavky "editel) !kolsk(ch za"ízení
(! Programy práce s$&áky
(! Aktivity !kolsk(ch za"ízení 

pracovní skupina k$v(chodisk)m Strategie, 2020wordcloud pohledu &áku 5.- 9. t"íd na svoji !kolu, 2019

0$#"'4'C$4%($E98#+?9+-"
Díky zvolené metod% práce, která je #asov% 
náro#n%j!í, ale zajistí !ir!í shodu,  jsme v%novali 
maximum úsilí participativnímu p"ístupu, p"i 
zapojení co nej!ir!ího pole ú#astník).

R$C+A','(A-:%
(! 24 #len) pracovní skupiny
(! 59 "editel) !kol a$!kolsk(ch za"ízení
(! 929 zam%stnanc) !kol a$!kolsk(ch za"ízení
(! 3.669 rodi#) d%tí a$&ák)
(! 4.102 &ák) II. stupn%
(! 13 #len) fokusních skupin

a+H-$^(C#84%
(! více jak 7.000 stran stran pr)b%&n(ch anal(z
(! 4.624 odpracovan(ch hodin
(! 16GB dat
(! 59 pracovních jednání
(! 10 workshop), 4 fokusní skupiny
(! 2.318 vypit(ch !álk) kávy

Finalizace textové i$gra'cké #ásti
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!resti!ní "kolství, které p#ipraví mladou 
generaci do pracovního i$osobního !ivota. 
Pru!n% reagujeme na spole&enské i$tech-
nologické trendy. 
Moderní a$ atraktivní v'uka !áky baví 
a$motivuje k$dal"ímu poznávání. Podpo-
rujeme práci na projektech a$praktick'ch 
modelech v'uky.
U&itel je aktivn% zapojen do chodu "koly, 
jeho podn%ty a$ nápady jsou pr(#ezov% 
aplikovány.Ve "kolách panuje kolegiální 
a$tv(r&í atmosféra s$otev#enou komunikací. 
)editel se posouvá do role Lídra. Inten-
zivn% pracujeme na image "koly, která je 
pilí#em !ivota ka!dého jedince. 
M%sto vytvá#í prost#edí, ve kterém je pro 
"koly partnerem, metodickou oporou 
a$ centrem "í#ení dobré praxe. Spole&n% 
chceme budovat nejlep"í "kolství v$na"í 
zemi.

Abychom tuto Vizi naplnili, musíme investo-
vat úsilí do:

45-6'(2-7817'+9*2(2-:9&'-
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do roku 2030, tato Strategie zajistí:
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1. Budování zázemí a$prost"edí
2. Aktivní podpora z"izovatele
3. Marketing a$prezentace 
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Prognóza budoucího v(voje populace v$Pardubi-
cích vyu&ívá tzv. kohortn%-komponentní metodu. 
Tato metoda vychází ze stávající v%kové struktury 
obyvatel. Ka&dá jednotka v%ku se vyzna#uje svou 
speci'kou úmrtností, porodností a$ migrací. P"i 
v(po#tu tato metoda uva&uje se #ty"mi kompo-
nentními slo&kami:
(! sou#asn( stav obyvatel,
(! úmrtnost,
(! porodnost,
(! migrace.

Proto&e cílová v%ková skupina 0 – 15 let má, jak je 
uvedeno v(!e, speci'cké hodnoty komponentních 
slo&ek, vyu&ita byla dal!í, souhrnná slo&ka: 
(! po#et d%tí s$trval(m pobytem v$Pardubicích za 

roky 2004 – 2018.

Dopl*ujícími slo&kami pro prognózu v(voje po#tu 
d%tí a$&ák) byly následující:
(! bytová v(stavba soukromého a$ve"ejného 

sektoru,
(! po#et dojí&d%jících do mate"sk(ch 

a$základních !kol,
(! migrace cizinc).

R8*,$19/()*+,I
Po#et d%tí na Z. poroste rychleji do roku 2023/2024 
z$ d)vodu vy!!ího po#tu aktuáln% bydlících d%tí 
narozen(ch v$Pardubicích v$ letech 2012 – 2016  
a$z$d)vodu vy!!í migrace obyvatel (zejména cizinci 
v$posledních cca 5ti letech).
Od roku 2023/2024 se ji& tempo nástupu po#tu 
d%tí na Z. zvy!uje mírn%j!ím tempem.

jERr(C,892A%:%(#+H)/<'"(
*$C$4'"2(1+(#+*2(5657(
$,%-C+y(+EW[O(:/-".
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Tento návrh vychází z$p"edpoklad) predikce stano-
vení kapacity základních !kol. V$rámci „optimální 
kapacity“ !kol po#ítáme s$pr)m%rnou napln%ností 
t"íd na úrovni do 90%. V$roce 2022 a& 2023 budou 
v(chozí p"edpoklady predikce a$trend) (zejména 
aktualizaci dat migrace a$bytové v(stavby) znovu 
ov%"eny.

_$"%<-*@()*+,I
Od roku 2019 do roku 2021 po#et d%tí umíst%n(ch 
do M. kopíruje trend poklesu po#tu narozen(ch 
d%tí s$trval(m pobytem v$Pardubicích, tedy po#et 
narozen(ch d%tí od roku 2016 do roku 2018. Zájem 
o$místo v$M. v!ak neklesá, problém s$umíst%ním je 
zejména u$d%tí, které dosáhnou t"í let v%ku a& po 
za#átku !kolního roku (zá"í – prosinec a$mlad!í).

Po#et d%tí od dvou do !esti let bude po roce 2023 
mírn% r)st (cca o$220 d%tí).
Ve st"ední variant% se po#et d%tí bude pozvolna 
zvy!ovat do roku 2035 (migra#ní p"ír)stek, bytová 
v(stavba). 

jE_r(C,892A%:%(#+H)/<'"(
*$C$4'"2(1+(#+*2(5657(
+EpO(:/-"J(
D)vodem je zejména vy!!í po#et d%tí ve v%ku od 
2 let, které budou nav!t%vovat mate"ské !koly. 
P"esto&e kapacity nebudou dosta#ovat, model 
po#ítá se situací, &e soukromé !koly v$Pardubicích 
nav(!í své kapacity o$n%kolik míst   (i$desítek míst) 
p"i poptávce. 

Predikce vychází i$z$trend) v$okolních obcích a$ dat 
po#tu &iv% narozen(ch d%tí v$Pardubicích, kdy trend 
prudkého r)stu po#tu d%tí v$mate"sk(ch !kolách 
v$okolí m%sta Pardubice zpomalil v$posledních dvou 
letech. 

P"i zohledn%ní predikce kapacity vycházíme z$dat 
o$migraci cizinc), kter(ch jen za poslední 2 roky 
p"ibylo v$Pardubicích 2,4 tis. 

modelování kapacit M. a$Z. v$návaznosti na prognózu v(voje po#tu obyvatel, AQE advisors, 2020
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Obecn% je zp)sob 'nancování !kol a$!kolsk(ch or-
ganizací (dále !kol) upraven !kolskou legislativou, 
a$s$ tím propojenou i$obecní legislativou. .kolská 
legislativa vymezuje neinvesti#ní náklady !kol hra-
zené p"ímo ze státního rozpo#tu prost"ednictvím 
krajsk(ch ú"ad) v$p"enesené p)sobnosti – mzdy 
a$související náklady, u#ební pom)cky, apod. Ostat-
ní náklady neinvesti#ní i$investi#ní jsou hrazeny z"i-
zovatelem. Pokud z"izovatel uzná, &e chce podpo"it 
i$#innosti jinak hrazené státem, je mu to legislativou 
umo&n%no. Vedle této „dvojkolejnosti“ 'nancování - 
STÁT – Z/IZOVATEL, se objevují i$dal!í zdroje – EU, 
kraje v$samostatné p)sobnosti, soukromé spole#-
nosti #i ve"ejnost. 

Vzhledem k$povinné !kolní docházce a$v$tomto smy-
slu p"edání kompetencí na regionální úrovni obcím, 
p"ispívá stát na provoz !kol mimo ji& zmi*ované 
náklady podle po#tu d%tí v$mate"ské !kole a$&áka 
v$základní !kole v$rámci rozpo#tového ur#ení daní. 
Konkrétn% zavedením …nového kritéria „po#et d%tí 
M. a$&ák) Z. nav!t%vujících !kolu z"izovanou obcí“ 
do propo#tu podílu obcí na procentní #ásti celostát-
ního hrubého v(nosu sdílen(ch daní. 

Od roku 2013 se tak „prost"edky plynoucí za &áky“ 
odvozují od celkového objemu sdílen(ch daní pro 

Je t"eba upozornit, &e prognóza je platná pouze za podmínky, &e nastanou p"edpokládané trendy migrace 
a$v(stavby. Z$tohoto d)vodu po#ítáme s$variantními "e!eními zohled*ující r)zné modely budoucího v(voje. 
Prognóza v(voje po#tu obyvatel byla tedy vymodelována ve t"ech variantách a$to nízké, st"ední a$vysoké.
Kapacitní model pracuje se st"ední variantou prognózy v(voje.

Základním p"edpokladem, ze kterého vychází prognóza v(voje cílové skupiny, byl po#et d%tí s$trval(m poby-
tem v$Pardubicích, demogra'cká struktura obyvatel, plánovaná bytová v(stavba a$vliv migrace. Pro pot"eby 
posouzení stávajících kapacit mate"sk(ch a$základních !kol pak varianta zahrnuje slo&ku dojí&d%jících, 
tedy d%tí nebo &ák) bez trvalého pobytu v$Pardubicích (ani zde nelze z$d)vodu platné legislativy po#ítat 
striktn% jen d%ti pardubické).

Prognostick( model pracuje v$období od roku 2019 do roku 2035. Je zacílen na tyto v%kové skupiny:
(! 2 - 6 let (v%ková skupina pro umíst%ní v$mate"sk(ch !kolách),
(! 3 - 6 let (druhá kategorie v%kové skupiny pro umíst%ní v$mate"sk(ch !kolách),
(! 7 - 15 let (v%ková skupina pro umíst%ní do základních !kol).

>+.8(.B-"$.3$(
Mapa Pardubic se v$nejbli&!ích letech zm%ní. Na území m%sta se v$p"í!tích letech plánuje v(stavba n%kolik 
tisíc nov(ch byt). P"edpokládáme, &e nové byty budou ur#eny zejména pro mladé rodiny, které tak spojí 
&ivot s$m%stem. Díky vyjednávání s$developery bude sou#ástí nov(ch projekt) v&dy investice do ob#anské 
vybavenosti, sportu a$dostate#né zelen%. Budoucí v(stavba dá m%stu nov( impuls pro rozvoj. P"i plánování 
predikcí pro stanovení kapacit !kolsk(ch za"ízení pracujeme pr)b%&n% s$variantními scéná"i. 

5W(LT5(U?

v(daje na &áka v$tis. K#, srovnání paragrafu !kolství, benchmarking 'nancování !kolství statutárních m%st 
AQE advisors, 2020

plánovaná bytová v(stavba ve m%st%, AQE advisors, 2020

v!echny obce v$,eské republice, resp. od objemu 
kritéria po#tu d%tí a$&ák) nav!t%vujících !kolu z"izo-
vanou obcí, tj. 7% (9% od 1. ledna 2018) z$celkového 
objemu sdílen(ch daní.

Mimo prost"edky ur#ené RUD je 'nancování inves-
ti#ních aktivit zaji!-ováno vedle rozpo#tu m%sta 
i$z$fond) EU. Od roku 2016 m%sto získalo z$ESIF více 
jak 2 mld. K#. Prioritou tak bude #erpání prost"edk) 
z$fond) EU i$v$následujícím programovém období 
2021-2027. 

Celkové v(daje m%sta do !kolství za posledních 5 let 
se jsou ro#n% bez podpory fond) EU v$pr)m%ru 217,8 
mil. K#.  B%&né v(daje jsou neinvesti#ní v(daje spo-
jené s$b%&n(m provozem !kol  a$!kolsk(ch za"ízení 
(energie, odpady, slu&by apod.)  v#etn% oprav a$po-
"ízení drobného hmotného dlouhodobého majetku. 
Kapitálové v(daje jsou v(daje vynalo&ené v$souvis-
losti s$rekonstrukcemi a$v(stavbou !kol a$!kolsk(ch 
za"ízení. Nap". v$roce 2018 v(razn% vzrostly kapitá-
lové v(daje, proto&e prob%hla zásadní rekonstrukce 
odborn(ch u#eben 5 základních !kol v#etn% zaji!t%ní 
jejich bezbariérovosti a$konektivity.

Pro posouzení ekonomiky statutárního m%sta Par-
dubice v$oblasti !kolství bylo provedeno porovnání 
základních ekonomick(ch ukazatel) s$ ostatními 
statutárními m%sty.
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Pot"eba vytvo"ení kvalitního marketingu a$man-
agementu ve !kolství vypl(vá z$d)le&itosti kvality 
slu&eb, kvality vzd%lávacích program) a$ z$ toho, 
jak tyto slu&by vyhovují pot"ebám jejich u&ivatel) 
s$ohledem na umíst%ní !koly ve m%st%. 

Vzhledem k$m%nící se situaci na trhu práce, re-
puta#nímu faktoru pro rozhodování rodi#) o$umís-
t%ní dít%t% do za"ízení, musí i$!kola pru&n% reagovat 
a$systematicky budouvat svou reputaci.

V!echny !koly a$!kolská za"ízení v$Pardubicích dis-
ponují vlastními webov(mi stránkami. Rozdíl mezi 
nimi je v!ak patrn(. To platí jak o$desinu, funkciona-
lit% i$p"ehlednosti. 

Byly analyzovány komunika#ní nástroje v!ech za"í-
zení z$hlediska pou&itelnosti www stránek. Vyu&ití 
dal!ích komunika#ních nástroj) (facebook, youtu-
be) demonstrují následující diagramy.

Z$pr)zkumu mezi d%tmi jednozna#n% vypl(vá po-
t"eba budovat dobré jméno !koly, zárove* potvrzu-
jí, &e se v$této zále&itosti za poslední období hodn% 
zm%nilo k$lep!ímu. 

 

R9$,+-"9/(:$9$&%:%9"
Dne!ní doba je charakteristická svou rychlostí. Po-
stupy a$znalosti, které byly ov%"eny, #asem ztrácejí 
svou hodnotu. Pro úsp%ch v$dne!ním dynamickém 
sv%t% je zapot"ebí se neustále rozvíjet, sledovat 
trendy nejen ve !kolství, ale i$v$navazujících oblas-
tech &ivota. 

V$aplikaci multidisciplinárních poznatk) pak je skryt 
klí# k$prosperit% a$zvy!ování atraktivity vzd%lávací-
ho procesu. Po "editeli !koly je vy&adováno, aby byl 
nejen v(born(m pedagogem, ale i$mana&erem !koly, 
kter( odpovídá za cel( v(chovn% vzd%lávací proces, 
provoz !koly, hospoda"ení !koly, personální zále&i-
tosti a$dodr&ování ve!ker(ch právních p"edpis). 

Toho v!eho jsme si v%domi, a$proto soustavn% mo-
nitorujeme teoretické poznatky i$praktické aplikace 
na #eské i$sv%tové úrovni. Ú#astníme se "ady odbor-
n(ch konferencí, na "ad% z$nich i$aktivn% vystupuje-
me v$rámci p"enosu dobré praxe. Iniciujeme zm%ny 
v$rámci !kolské komise SMO,R. Pilotn% ov%"ujeme 
nové postupy a$metody.

diagramy m%"ení kvality a$rozsahu vyu&ití sociálních sítí a$wordcloud vnímání !kol &áky 2. stupn%, AQE advisors, 2020

Rodi#e by uvítali sjednocení informa#ních kanál), 
i$kdy& stávající zp)sob komunikace ozna#ují za vy-
hovující. Stále jsou informace p"edávány prost"ed-
nictvím p"ímé komunikace s$u#iteli, se kterou jsou 
rodi#e z$v%t!í #ásti spokojeni. 

P"es 5[q(G8*D(5J(-"2C9;(.9/:8(H,%C)2A/4/(-%(C#%Y
H%9"$4'( )*+,I(9$(.%<%A9+-"'. Reputace !koly, její 
marketing, &áci vnímají jako d)le&it( faktor v$rámci 
!ir!ího  hodnotového rámce.

Pro &áky je reputace !koly d)le&itá v$ rámci soci-
álních vazeb. +áci cht%jí b(t na svou !kolu py!ní.
V(zkum mezi &áky prokázal v(borné vnímání pro-
st"edí !koly, které má pozitivní dopad na celkovou 
spokojenost &ák). 

Sou#asná doba umo&*uje neomezené vyu&ití dal-
!ích marketingov(ch nástroj), a$to i$ve form% zapo-
jení &ák) a$rodi#).
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S$ohledem na zvy!ování atraktivity m%sta (nár)st 
po#tu obyvatel) a$plánovanou bytovou v(stavbu, 
je rozhodování o$budování kapacit zásadní téma 
pardubického !kolství. Investi#ní proces v(stavby 
nov(ch kapacit trvá del!í období (mnoho let), není 
mo&né tedy pru&n% reagovat na vzniklou poptávku. 
O$to více je d)le&ité systémové plánování, proces 
investi#ní p"ípravy  a$práce se scéná"i. Po#ty G8*D(
.ERr(9$#+-",I(+EW5[6(G8*D (mezi 9/2014 a$9/2020 
z$7838 na 9149), to je víc ne& 42 úpln% pln(ch t"íd. 

Kapacita v$základních !kolách je prognózována pro 
st"ední variantu a$po#ítá s$dostupnou 90 % obsa-
zeností. P"esáhnutí 90% kapacity p)sobí potí&e p"i 
zaji!t%ní místa v$p"íslu!ném spádovém obvod% d%-
tem, které se do Pardubic p"ist%hují. 100% napln%ní 
kapacity znamená napln%ní v!ech t"íd na maximální 
po#et &ák) (obvykle 30 &ák)). .koly v!ak mnohdy 
nedoká&ou uspokojit po&adavky na p"ijetí nebo 
p"estup &áka ani p"i napln%ní ni&!ím ne& 100%, 
a$to z$d)vodu voln(ch míst práv% v$jiném ro#níku, 
ne& je po&adováno. Mate"ské !koly mají napln%nou 
kapacitu. Pr)b%&n% v!ak investujeme do projektové 
p"ípravy roz!í"ení stávajícách kapacit.
Pro plánování kapacit v$M. a$Z. vytvo"íme dyna-
mick( model, kter( budeme ve spolupráci s$dal!ím 
odbory magistrátu pr)b%&n% aktualizovat s$ cí-
lem co nejp"esn%ji p"edvídat pot"ebné kapacity 
v$za"ízeních. 

Plánování optimálních kapacit p"isp%je krom% pra-
videlného monitorování demogra'ckého v(voje 

celková kapacita !kolních dru&in 2337 &ák), v$roce 
2017 pak 2417 &ák) a$v$roce 2019 u&  2969 &ák). 

S$nár)stem po#tu d%tí souvisí i$zvy!ování nárok) 
na zájmové vzd%lávání, které m%sto jako z"izovatel 
zaji!-uje ve dvou domech d%tí a$mláde&e a$ve dvou 
základních um%leck(ch !kolách. Oba domy d%tí 
a$mláde&e získaly od roku 2018 nová odlou#ená 
pracovi!t%. DDM Alfa Pardubice se roz!í"il o$KD 
Hronovická a$DDM Beta Pardubice se roz!í"il o$KD 
Dubina. 

Oba kulturní domy se tím staly !kolsk(m za"ízením, 
co& s$sebou nese zv(!ené nároky na stav prostor. 
Sou#ástí DDM Alfa #ekající na rekonstrukci prostor 
je také Hv%zdárna barona Artura Krause.

Nevyhovující prostory se t(kají také ZU. Pardu-
bice, Lonkova 510. Hlavní pracovi!t% této !koly je 
v$budov% soukromého vlastníka, prostory nejsou 
uspo"ádány tak, aby odpovídaly pot"ebám ZU.. N%-
které obory se vyu#ují na odlou#en(ch pracovi!tích, 
kter(ch má tato !kola celkem 7.

WJ7((Q9.%-"'4%(1+(:$A%"*2(
$E.I3$.%9/()*+,($E"</1
V$roce 2018 vzrostla investi#ní aktivita m%sta do 
!kolství i$díky rekonstrukcím odborn(ch u#eben, 
kdy jsou ji& odborné u#ebny hotové v 11$ v základ-
ních !kolách. 

Rekonstrukce zajistily nové vybavení u#eben ma-
tematiky, p"írodopisu, chemie, fyziky, IT a$dílen. 
Ve!keré nové prostory jsou zárove* zcela bezbari-
érové. K$IT vybavení pat"í i$zaji!t%ní vnit"ní i$vn%j!í 

konektivity t%chto !kol.  Cílem je postupovat v$t%ch-
to rekonstrukcích i$u$dal!ích Z.. 

R$(C+-,%19/("<'(#+*I('9.%-"+.$,+(:;-"+(("$*@(7O(
:',J(U?(1+(#%*+9-"#2*4%()*+,9/4^(^<')zJ 

Ze 17ti Z. má nyní ji& 12 !kol opravené sportovi!t%. 
Stav sportovi!- se pravideln% aktualizuje s$cílem re-
konstruovat minimáln% 1 !kolní sprortovi!t% ro#n%. 

Cílem je postupn% rekonstruovat v!echna !kolní 
sportovi!t%, aby poskytovala !kolám zázemí odpo-
vídající standardu Rámcového vzd%lávacího progra-
mu pro základní vzd%lávání. 

O.KS ve spolupráci s$OMI monitoruje také stav 
a$kapacity !kolních t%locvi#en. Nár)st po#tu &ák) 
ve !kolách vy&aduje "e!it nedostate#nou kapacitu 
v$t%locvi#nách u$n%kter(ch Z. (nap". Z. Spo"ilov, 
Z. J. Ressla). Po dokon#ení rekonstrukce !kolních 
sportovi!- je t"eba systémov% "e!it také kapacitu 
a$stav t%locvi#en.  

Zna#né prost"edky z$rozpo#tu m%sta vy&adují také 
rekonstrukce !kolních stravovacích za"ízení. M%s-
to z"izuje celkem 44 !kolních jídelen (tj. zárove* 
v(va"ovna a$v(dejna), 7 v(dejen a$1 samostatnou 
v(va"ovnu. 

O.KS provádí pravidelné monitorování stavu stroj-
ního za"ízení ve !kolních v(va"ovnách a$na základ% 
toho ve spolupráci s$OMI a$ "editeli jednotliv(ch 
organizací doporu#uje priority rekonstrukcí. 

X/,%:( A%( 21#G%"( -"8.$A/4/( "#%91( #%*+9-"#2*4%(
W()*+,9/( A/1%,9I(C<'(Rr($EW()*+,9/( A/1%,9I(C<'(_r(
#+?9;J(

WJ(c21+.89/(H8H%:/($EC#+-"<%1/
také k vytvo"ení zásad pro v(stavbu v$území, které 
budou pro m%sto a$investory závazné.

WJ5((R$A')";9/(*$C$4'"(C#+(
.H1;,8.89/(C$#123'4*B4^(1;"/
P"i zaji!-ování kapacit v$mate"sk(ch a$základních 
!kolách se nejedná jen o$ vytvo"ení pot"ebného 
po#tu míst. Ve m%st% s$tém%r 100 000 obyvateli je 
d)le&ité vytvo"it také nabídku inovativních mo&-
ností vzd%lávání, zajistit pro vzd%lávání dostate#né 
zázemí, jako jsou prostory pro !kolní stravování, 
t%locvi#ny, !kolní h"i!t% aj. 

M1( #+*2( 56W\( 2:+Gy2A%( i,+2^+1+3B( H8:;#(
.H1;,8.89/($E#+H.+A%(.H1;,8.$4/(-+2-"$.I(0$#12Y
3'4*@^+(*#$A%(*+94%C?9;(#+H)'<+.$"(*$C$4'"I(.%(
)*+,9/4^(1#2G'984^(C#+(H8A%:4%(+1(WJ($G(1+(7J(#+?Y
9/*D(RrJ(RE"+^+(1D.+12($EHE1D.+12(98#D-"2(G8*D(
.EH8*,$19/4^()*+,84^(+EW5[6(G8*D(-%(H.B)',$(*$C$Y
4'"$()*+,9/4^(1#2G'9(+E\75(:/-"F("+(A%(5W(+11;,%9/J

Za tak krátkou dobu se v!ak nepoda"ilo vybudovat 
prostory pro tolik nov(ch odd%lení !kolních dru&in, 
proto je  z"ízeno mnoho odd%lení !kolních dru&in 
v$kmenov(ch t"ídách na 1. stupni Z. a$nemají své 
vlastní t"ídy. 

Tento stav je v!ak ,eskou !kolní inspekcí ozna#-
nován za nevhodn( a$je cílem do budoucna vy"e!it 
prostory !kolní dru&in jako samostatné. P"esto&e 
nov% vznikly 4 t"ídy skolní dru&iny v$Z. Svítkov, 
nedostate#ná kapacita zb(vá v Z. Spo"ilov, Z. .te-
fánikova #i Z. Bene!ovo nám%stí. V$roce 2014 byla 
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WJL((k'9$94+.89/()*+,-"./(
:;-"$(
Mimo prost"edky ur#ené RUD je 'nancování inves-
ti#ních aktivit zaji!-ováno vedle rozpo#tu m%sta 
i$z$fond) EU. M1(#+*2(56W\(:;-"+(H/-*$,+(HES!Qk(
./4%(A$*(5(:,1J(U?. Prioritou tak bude #erpání pro-
st"edk) z$fond) EU i$v$následujícím programovém 
období 2021-2027.
Pro Strategii !kolství 2030 je d)le&ité zachování 
minimáln% stávajícího zp)sobu 'nancování par-
dubického !kolství z$rozpo#tu m%sta. Dlouhodobá 
stabilita 'nacování !kolství má dopad do v!ech 
navrhovan(ch Opat"ení.

WJO((R1#$.@($E4^2"9@()*+,9/(
-"#$.+.89/
Pokrmy poskytované ve !kolních jídelnách jsou p"i-
pravovány v$návaznosti na spot"ební ko! potravin, 
kter( je dán vyhlá!kou #. 107/2005 Sb., o$!kolním 
stravování, tzn. dle zásad správné v(&ivy. Pln%ní 
v(&ivov(ch norem je pr)b%&n% sledováno a$vyhod-
nocováno. 

r*+,9/(-"#$.+.89/(.E#+4%(56WT(.I2G/.$,+(ppF77q(
1;"/J(

Za poslední roky se úrove* stravovacích slu&eb ve 
!kolách a$!kolsk(ch za"ízeních ve m%st% velmi zlep-
!ila. Ve !kolních jídelnách je v$omezené mí"e zaji!-
-ována p"íprava diet (bezlepková, !et"ící a$diabetic-
ká) a$p"ihlí&í se i$k$r)zn(m druh)m potravinov(ch 

alergií, pokud to zdravotní stav dít%te vy&aduje. 

ME"+:(-.;1?/(-23A%*"'.9/(-C+*+A%9+-"(G8*D(mOpq(
G8*D(5J(-"2C9;(A%(-C/)%(-C+*+A%9+n('E98H+#(#+1'?D(
m[6q( -C+*+A%9+-"( #+1'?D( G8*D( H8*,$19/4^( )*+,(
$EpTq(-C+*+A%9+-"(#+1'?D(1;"/(_rn. 

Monitoring spokojenosti rodi#) a$d%tí se !kolním 
stravováním chceme pravideln% opakovat.

Pro udr&ení kvalitní úrovn% !kolního stravování je 
d)le&ité umo&nit personálu !kolních jídelen vzd%-
lávání, vzájemnou v(m%nu zku!eností, pokra#ovat 
ve sdílení dobré praxe a$podpo"it !koly ve vstupo-
vání do projekt) zam%"en(ch na p"ípravu zdravé 
a$chutné stravy.

WJ\((d1$C"$4%(9$(*,':$"'4*@(
H:;9I
Cílem je zmírnit dopady zm%ny klimatu p"izp)so-
bením se této zm%n% v$co nejv%t!í mí"e, zachovat 
dobré &ivotní podmínky a$uchovat a$p"ípadn% vy-
lep!it hospodá"sk( potenciál pro p"í!tí generace. 

V$ p"ípad% pardubického !kolství se bude jednat 
o$celou sérii projekt) sm%"ujících od environmen-
tálního vzd%lávání d%tí a$ &ák) po investi#ní akti-
vity sm%"ující k$ sni&ování energetické náro#nosti 
budov, efektivn%j!ímu nakládání s$ vodou #i nap". 
systému zpracování odpad).

V$sou#asné dob% jsou v!echny M. vybavené gas-
trokompostéry, které %*+,+&'4*I( H,'*.'12A/( ./4%(
9%G(77(666(*&(&$-"#++1C$12 za rok. Cílem je sys-

témové "e!ení likvidace gastroodpadu také ve !kol-
ních jídelnách Z. a zaji!t%ní gastrokompostér) do 
!kolních kuchyní v$Z..

Ekologické parametry budou zahrnuty do projekto-
vé p"ípravy nov(ch investi#ních akcí, které m%sto 
bude plánovat.

Ekologické parametry budou zahrnuty do projekto-
vé p"ípravy nov(ch investi#ních akcí, které m%sto 
bude plánovat. 

{_+G98(-%(C"8"%F(+EA$*@(#%C23,'4%(-9/:J(
M1C+./18:l(

ME#%C23,'4%(-$:+-"$"9@F(-.+3+19@F(
1%:+*#$"'4*@F(+E#%C23,'4%(^+-C+18<-*I(

C#+-C%#2A/4/($EH8#+.%y(-+4'8,9;(-C#$.%1,'.@F(
H*#8"*$(+E#%C23,'4%(,'1-*@F(*"%#8(-,+2G/(

?,+.;*2F($EC#+"+(:8(9$1;A'F(
G%('E?,+.;*(C+-,+2G/(A/J(

ME#%C23,'4%(.)%-"#$99;(.H1;,$9B4^(,'1/F(
C#+"+G%(3%H(9'4^(9%,H%(<%)'"(G819B(HE9$)'4^(

C#+3,@:D(Y(,'1-*B4^F(%*+9+:'4*B4^F(
%*+,+&'4*B4^F(-+4'8,9/4^($EC+,'"'4*B4^J{

- Václav Havel
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5JW((M13+#98(:%"+1'4*8(
C+1C+#$(<%1'"%,D:()*+,(
$E)*+,-*B4^(H$</H%9/
/editel)m !kol a$.Z  se sna&íme poskytnou meto-
dickou a$odbornou podporu pro pr)"ezová témata, 
je& sv(m charakterem mohou pomoci více !kolám 
zárove*. Nej#ast%ji se jedná o$podporu v$oblasti 
hospoda"ení a$"ízení p"ísp%vkové organizace. Rea-
lizujeme pro nastupující "editele tandemov( men-
toring a$kou#ink. 

Pr)b%&n% sledujeme pot"eby !kol a$budeme na n% 
vhodn(m zp)sobem reagovat. /ídíme se heslem 
„pomoc, podpora, kontrola“. 

Mezi priority pat"í zaji!t%ní právní podpory !kolám, 
a$to z$d)vodu nar)stajícího mno&ství slo&it(ch si-
tuací, které se ve !kolách "e!í, a- u& po stránce per-
sonální, po stránce správního "ízení nebo v$oblasti 
vzd%lávací. 

Pravideln% v&dy jednou za rok organizujeme dvou-
denní seminá" pro "editele, kter( zam%"ujeme na v(-
m%nu zku!eností mezi "editeli a$na aktuální témata 
dle pot"eby z"izovatele.

 

5J5((Q9+.$?9/($EH9$,+-"9/(
:$9$&%:%9"
Zavád%ní "ízení znalostí se sna&í zhodnotit a$nasta-
vit fungování systému !kolství tak, aby se v$n%m 

Je d)le&ité, aby vazba byla oboustranná a$komu-
nikace mezi sférou práce a$sférou vzd%lávání byla 
funk#ní a$efektivní. Budou roz!i"ovány mo&nosti 
vzd%lávání &ák) a$student) v$reálném pracovním 
prost"edí s$vyu&itím prvk) duálního vzd%lávání. 

Sou#ástí tohoto opat"ení je vytvo"ení standardu 
kvality !kolních pracovi!-, na kter(ch probíhá prak-
tické vyu#ování. I$nadále budou vytvá"eny podmín-
ky k$zapojování vy!!ího po#tu odborník) z$praxe do 
v(uky a$realizace stá&í pedagogick(ch pracovník) 
ve 'rmách. 
Rozvíjena bude spolupráce se zástupci dal!í aktér) 
systému vzd%lávání, zejména v$rámci navazujícího 
studia. 

Podpo"íme !koly v$ projektech zam%"en(ch na 
propojení praxe s$ v(ukou, Mo&ností je nap"íklad 
podpora kreativního vzd%lávání. V(znamn( vliv na 
praktické dovedností d%tí o#ekáváme od projektu 
Centrálních polytechnick(ch dílen.

5JL((_+"'.$?9/(-I-"@:(
+1:;y+.89/(<%1'"%,D(
$E+4%y+.89/(C#$4+.9/*D
Vnímáme, &e hodnotov( systém jedince, p"ístup 
k$ práci, schopnosti, postoje, p"izp)sobivost, ale 
také jeho charakterové vlastnosti jsou jedine#né. 
V$pr)b%hu let se motivace u$pracovník) neustále 
m%ní, to, jak a$#ím se lidé motivovali p"ed dvaceti, 
t"iceti lety, dnes ji& zdaleka neplatí. 

V(znamnou roli stále hraje 'nan#ní ohodnocení, 
ale daleko více, je d)le&ité celkové klima v$organi-
zaci, podpora a$systém spolupráce se z"izovatelem 
a$dal!í „so1“ motiva#ní faktory.
Proto pravideln% aktualizujeme vnit"ní platov( 
p"edpis a$zp)sob hodnocení "editel).   
Ka&d( rok  oce*ujeme nejlep!í pedagogy a$"editele 
pardubick(ch !kol.

=RE C+H'4%( H<'H+.$"%,%( '9.%-"2A%:%(
1+(:$A%"*2()*+,($E)*+,%*(-"+.*I(:'Y
,'+9D(*+#29F(-9$G/:%(-%(.I".8<%"(4+(
9%A,%C)/( C+1:/9*I( C#+( .H1;,8.89/(
C$#123'4*B4^(1;"/J(

d,%( C#$.+2( 12)/( )*+,( $E )*+,%*( A-+2(
C#8.;( C%1$&+&+.@F( <%1'"%,@F( $,%(
'E9%C%1$&+&'?"/(C#$4+.9/4'J(M9'( A-+2(
";:'F( *"%</(:$A/( 9%A.;")/( .,'.( 9$( "+F(
A%-",'(-%(1;"'(1+()*+,I(";)/($E4+(-'(1+(
G'.+"$(.E#8:4'(.H1;,8.$4/^+(C#+4%-2(
+19%-+2J(

!+3+"9/(.%?%#(3I,(C+1;*+.89/(.)%:(
H$( 98#+?9+2( C#84'( $E .%,:'( 1+3#+2(
-C+,2C#84'(-E:;-"%:FK 

"ekl p"ed úpln% zapln%n(m divadelním hledi!t%m 
nám%stek pro !kolství Jakub Rychteck(. 2018

5J(d*"'.9/(C+1C+#$(H<'H+.$"%,%
systemati#t%ji pracovalo s$informacemi, zku!enost-
mi a$kompetencemi, které jsou pot"ebné k$pln%ní 
jejích funkcí. /ízení znalostí nelze chápat odd%len% 
od ostatních systém) "ízení organizace. M%lo by b(t 
jeho neodd%litelnou sou#ástí. 

/ízení znalostí staví na praktikách, které ji& existují. 
Sna&í se je revidovat a$zlep!it. Není cílem uplatn%ní 
nov(ch nástroj) "ízení, ale spí!e p"ehodnocení toho, 
jak lépe sdílet a$vyu&ít znalosti, které produkují r)z-
né systémy "ízení (hodnocení pracovník), vzd%lává-
ní,  "ízení kvality, strategické "ízení apod.).

Více jak pOq(C#$4+.9/*D(A%(-C+*+A%9+(-%(-1/,%9/:(
H9$,+-"9/($EH*2)%9+-"/ v$rámci jedné organizace, 
88% pracovník) vnímá mo&nost sd%lovat návrhy na 
zlep!ení a$inovace svému vedoucímu, 93% cítí v(zvu 
k$p"edkládání nápad) a$návrh) na zlep!ení. 

Prostor inova#ní a$ znalostní management bude 
vytvá"en nadále nejen uvnit" jedné organizace, ale 
zejména mezi jednotliv(mi !kolami.

5J7((0#+C+A%9/(-C+,2C#84%()*+,(
$E:/-"9/4^(t#%:(?'(+13+#9/*D(
HEC#$V%
Ji& dnes pracujeme na systému, kter( umo&ní 
propojit v!echny aktéry vn%j!ího prost"edí. Vytvá-
"íme dob"e fungující model propojení mezi sférou 
vzd%lávání a$sv%tem práce, umo&*ující !kolskému 
systému reagovat na m%nící se po&adavky a$pot"e-
by trhu práce. 
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Úsp%!né jsou ty !koly, které marketingovou 'lozo'i 
uplat*ují na v!ech úrovních. Marketingov( p"ístup 
!koly se projevuje ji& v$p"edstavách o$tvorb% kuri-
kula, formách a$metodách v(uky a$zvy!ování její 
kvality, p"ístupu k$d%tem a$ &ák)m, v$navazování 
kontakt) a$ otev"ení komunikace s$ okolím !koly, 
které je p"edstavováno hospodá"skou a$spole#en-
skou sférou. 

V!ichni pracovníci !koly, od "editele po !kolníka, 
jsou v$  ka&dodenním kontaktu se zákazníky !koly 
(&áky, rodi#i, ve"ejností). Spokojenost zákazník) 
vede k$ochot% dal!ích partner) se !kolou spolu-
pracovat a$vybudovat pevné sít% vztah) p"iná!ející 
!kole cennou spolupráci s$rodi#i, praxí a$ve"ejností.

Trvalou kvalitou poskytovan(ch vzd%lávacích slu-
&eb, v#asn(m a$poctiv(m informováním o$aktivitách 
a$v(sledcích !koly, posilováním spole#ensk(ch pout 
mezi !kolou a$jejími partnery si !kola upev*uje svoje 
postavení a$úsp%ch v$oblasti marketingu dobr(ch 
vztah) (rela#ní marketing). Jen !kola, která pru&-
n% a$rychle reaguje na zm%ny prost"edí, m)&e b(t 
vynikající.

7JW((Q9"%#$*"'.9/(C,$"Z+#:$(C#+(
'9Z+#:+.89/(H8A:+.B4^(-*2C'9(
0<%-(TT(q(.)%4^('9Z+#:$4/F( A':'G(,'1-".+(1'-C+Y
92A%F( A%( 19%-( .E 1'&'"8,9/( C+1+3;J O$ digitalizaci 
fyzického sv%ta je ji& rozhodnuto a$probíhá na plné 
obrátky. P"esto, &e máme k$dispozici celou "adu 
komunika#ních platforem a$komunika#ních kanál), 
práv% nadbytek informací, jejich redundance a$za-
starávání vedou k$tomu, &e je #asto nejsme schopni 
vyhodnotit. 

P/4%( A$*( T7(q( #+1'?D(:8( C+4'"F( G%( 1+-"8.8( 1+Y
-"$"%*('9Z+#:$4/J(  Pro udr&ení tohoto pozitivního 
stavu vybudujeme platformu pro sdílení informací 
o$na!em !kolství a$ jeho strategick(ch projektech 
s$ dal!ími aktéry. Budeme usilovat o$ vytvo"ení 
jednotného prost"edí, které bude nabízet aktuální 
informace ve stejném rozsahu i$kvalit% v!em.

!kolách, vnímají v!ak negativn% naru!ování v(uky 
n%kter(m sv(mi spolu&áky. 

Zavedeme pravidelné monitorování spokojenosti 
rodi#) se !kolami. Budeme sledovat trendy, zejmé-
na pak s$ohledem na p"ijatá opat"ení a$realizované 
intervence. 

V!em zú#astn%n(m poskytneme agregovaná data 
z$hodnocení a$budeme otev"ení v!em konstruktiv-
ním nápad)m. 

7J7((0$#123'4*@()*+,-"./(((((((((((((
.E1$"%4^
Spole#n% s$rozvojem moderních technologií p"ib(vá 
na v(znamu vyu&ívání dat. Sb%r, anal(za a$vyhod-
nocování dat hraje d)le&itou roli p"i strategickém 
"ízení a$rozhodování, a$je z"ejmé, &e jejich v(znam 
bude r)st i$nadále. Informace získané anal(zou dat 
mohou pomoci p"i identi'kaci problém) a$v(zev 
v$r)zn(ch oblastech systému !kolství a$mohou do-
pomoci k$nalezení odpovídajících "e!ení. 

Strukturovaná i$nestrukturovaná data budou vyu&í-
vána pro p"edvídání pot"eb kapacit !kol ve m%st%, 
pro "ízení v(konnosti a$i$jako sou#ást benchmarkin-
gu a$benchlearningu. c21%:%(C+1C+#+.$"(+"%.<%Y
9+-"(1$"($EA%A'4^(HC</-"2C9;9/(C#+(.)%4^9I($*"@#IJ

V$sou#asné dob% ji& "adu dat sbíráme a$vyhodnocu-
jeme. Proces plánujeme v!ak více zautomatizovat 
a$prost"ednictvím Platformy pro vzd%lávání poskyt-
nout dal!ím aktér)m v$systému !kolství.

7J(_$#*%"'9&($EC#%H%9"$4%

7J5((!,%1+.89/(-C+*+A%9+-"'(
.)%4^($*"@#D
Ke zkvalitn%ní lidského faktoru a$kapitálu ve !kol-
ství je zapot"ebí neustále rozvíjet a$zdokonalovat 
vztah mezi zam%stnancem a$organizací. Toho lze 
docílit, jestli&e má zam%stnanec dobré podmínky 
ke své práci, pozitivní vztah k$práci a$ je spokojen(.

D)le&it(m úkolem je vytvo"ení vhodného pracovní-
ho prost"edí a$motiva#ních proces), které napomo-
hou k$maximální mo&né v(konnosti zam%stnanc), 
kterou o#ekává vedoucí management.

V$na!em pojetí spokojenosti budeme pokra#ovat 
v$m%"ení klimatu pro celou skupinu aktér), zejména 
pak mezi:

(! zam%stananci
(! &áky
(! rodi#i

!+2?$-98(v#+.%y(-C+*+A%9+-"'(:%H'(A%19+",'.BY
:'($9$,IH+.$9B:'(-*2C'9I(A%(.I-+*8, v$celé "ad% 
zkouman(ch okruh) p"ekra#uje úrove* 80% v$kate-
goriích spokojen - spí!e spokojen. 

Obecn% ni&!í míra spokojenosti zam%stnanc) pa-
nuje pouze v$kategorii 'nan#ního ohodnocení (mezi 
zam%stnanci). Proto bude rolí m%sta sna&it se tuto 
oblast kompenzovat v(born(m pracovním klima-
tem a$organiza#ní kulturou. Rodi#e oce*ují zejmé-
na snahu u#itel) o$poskytování informací o$d%tech. 
Ti jsou naopak velmi spokojení s$ atmosférou ve 

=>%&$"'.9/(
#%*,$:$(1+*8G%(
2".8<%"(98H+#(
.+,'?DF($9'G(A':(

C<%1,+G/"%(A%1'9B(
1D*$HJK

- Mark Penn
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WJW((0,89+.89/($E321+.89/(1+-"$"%?9B4^($E*.$,'"9/4^(
*$C$4'"()*+,($E)*+,-*B4^(H$</H%9/
1.1.1 Pr)b%&n% sledovat a$vyhodnocovat stav kapacit Z. a$M. M_QF(MrU!
1.1.2 Periodicky sledovat stav vybavení !kolních jídelen M_QF(MrU!
1.1.3 Spolupracovat na vytvo"ení "Zásad pro v(stavbu v$území…" M|dF(Ma!F(MrU!
1.1.4 Pravideln% monitorovat dota#ní p"íle&itosti M_QF(MrU!
WJ5(R$A')";9/(*$C$4'"(C#+(.H1;,8.89/(C$#123'4*B4^(1;"/
1.2.1 Z"ídit novou Z. Montessori Pardubice M_QF(MrU!
1.2.2 Inventuru stávajícího majetku m%sta pro pot"eby !kolství M_QF(MrU!
1.2.3 Postavit novou budovu ZU. Pardubice-Polabiny, Lonkova M_QF(MrU!
1.2.4 Modelování kapacity !kolních dru&in (pro &áky 1. - 3. ro#ník)) M_QF(MrU!
1.2.5 Doplnit kapacity t%locvi#en !kol M_QF(MrU!
1.2.6 Z"ídit mate"skou !kolu v$bytovém komplexu Trnová M_QF(MrU!
1.2.7 Roz!í"it kapacitu M. Klubí#ko Pardubice, Grusova M_QF(MrU!
1.2.8 Roz!í"ení kapacit M. a Z. v oblasti Dukla, Vi!*ovka M|dF(M_QF(MrU!
WJ7((Q9.%-"'4%(1+(:$A%"*2($E.I3$.%9/()*+,($E"</1
1.3.1 Rekonstruovat 1 !kolní jídelnu Z. a$1 !kolní jídelnu M. ro#n% M_QF(MrU!
1.3.2 Rekonstruovat minimáln% 1 !kolní sportovi!t% ro#n% M_QF(MrU!
1.3.3 Opravy !kolních t%locvi#en M_QF(MrU!
1.3.4 Dokon#it rekonstrukci odborn(ch u#eben základních !kol M_QF(MrU!
1.3.5 Dokon#it zaji!t%ní vnit"ní i$vn%j!í konektivity základních !kol M_QF(MrU!
1.3.6 Rekonstruovat prostory odlou#en(ch pracovi!- DDM M_QF(MrU!
1.3.7 Rekonstruovat Hv%zdárnu M_QF(MrU!
1.3.8 Realizovat projekt Centrální polytechnické dílny Ma!F(M_Q
WJL((k'9$94+.89/()*+,-"./(:;-"$(
1.4.1 Udr&et minimáln% stávající standard 'nancování provozu !kol 
a$!kolsk(ch za"ízení MrU!

WJO((R1#$.@($E4^2"9@()*+,9/(-"#$.+.89/
1.5.1 Sdílení dobré praxe a$vzájemná v(m%nu zku!eností ve stravování MrU!
1.5.2 Analyzovat mo&nost centr. nákupu potravin pro !kolní jídelny MrU!
1.5.3 Monitoring spokojenosti rodi#) a$d%tí se !kolním stravováním MrU!
WJ\((d1$C"$4%(9$(*,':$"'4*@(H:;9I
1.6.1 Systémov% "e!it likvidaci gastroodpad) ze !kolních jídelen M}0F(MrU!
1.6.2 Pilotn% ov%"it projekt -"zelené st"echy" M}0F(M_QF(Ma!
1.6.3. Nastartovat projekt vyu&ití srá&kové vody ve !kolních areálech M}0F(M_QF(Ma!
1.6.4 Monitorovat dota#ní p"íle&itosti z$oblasti &ivotního prost"edí M}0F(M_QF(Ma!

* v !ástkách bez DPH
Harmonogram pln"ní díl!ích Aktivit bude ro!n" aktua-
lizován prost#ednictvím Ak!ního plánu, s dopadem na 
rozpo!tu m"sta pro p#íslu$n% kalendá#ní rok.

>8*,$1If

Interní #innost #i drobné a& do 200.000 K#
Nízké od 200.000 K# - 2.000.000 K#
St"ední od 2.000.000 K# - 6.000.000 K#
V(znamné od 6.000.000 K# do 30.000.000 K#
Strategické nad 30.000.000 K#



5\

NUMxb(Y(R<'H+.$"%,(A$*+(&$#$9"(Z29*?9+-"'(
gdad>h 565W 5655 5657 565L 565O 565\ 565[ 565p 565T 5676

5JW(M13+#98(:%"+1'4*8(C+1C+#$(<%1'"%,D:()*+,(
$E)*+,-*B4^(H$</H%9/
2.1.1 Zajistit právní podporu z"izovatele v$oblasti !kolství M_QF(MrU!
2.1.2 Pravideln% organizovat dvoudenní seminá" "editel) !kol a$.Z 
se z"izovatelem M_QF(MrU!

5J5(Q9+.$?9/($EH9$,+-"9/(:$9$&%:%9"
2.2.1 Zavést systém znalostního managementu a podpory inovací MrU!
5J7(0#+C+A%9/(-C+,2C#84%()*+,($E:/-"9/4^(t#%:(
?'(+13+#9/*D(HEC#$V%
2.3.1 Podpo"it projekty spolupráce !kol a$místních 'rem #i odborní-
k) z$praxe skrze CPD a$kreativní vzd%lávání MrU!

5JL((PI".+<'"(:+"'.$?9/(-I-"@:(+4%y+.89/(<%1'"%,D
2.4.1 Oce*ovat nejlep!í pedagogy ze !kol a$.Z z"izovan(ch m%stem 
(1x ro#n%) M_QF(MrU!

2.4.2 Aktualizovat pravidla pro hodnocení "editel)
7JW((Q9"%#$*"'.9/(C,$"Z+#:$(C#+('9Z+#:+.89/(H8A:+B4^(
-*2C'9(
3.1.1 Vytvo"it www platformu prezentace pardubického !kolství MrU!
7J5((!,%1+.89/(-C+*+A%9+-"'(.)%4^($*"@#D
3.2.1 M%"ení spokojenosti d%tí a$&ák) MrU!
3.2.2 M%"ení spokojenosti rodi#) MrU!
7J7((0$#123'4*@()*+,-"./(.E1$"%4^
3.3.1 Vytvo"it metodickou a$datovou základnu MrU!
3.3.2 Prezentace !kolství v$datech MrU!

* v !ástkách bez DPH
Harmonogram pln"ní díl!ích Aktivit bude ro!n" aktua-
lizován prost#ednictvím Ak!ního plánu, s dopadem na 
rozpo!tu m"sta pro p#íslu$n% kalendá#ní rok.

>8*,$1If

Interní #innost #i drobné a& do 200.000 K#
Nízké od 200.000 K# - 2.000.000 K#
St"ední od 2.000.000 K# - 6.000.000 K#
V(znamné od 6.000.000 K# do 30.000.000 K#
Strategické nad 30.000.000 K#



MC$"<%9/

4. /editel jako mana&er !koly
5. Rozvoj profesionality zam%stnanc)
6. Spolupráce se zájmov(mi skupinami

a+H.+A(*+:C%"%94/(((((((((
$E:+"'.$4%(H$:;-"9$94D(
)*+,($E)*+,-*B4^(H$</H%9/

0#'+#'"$
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)*+,I
Nap"í#  vzd%lávacími  systémy  r)zn(ch  zemí  m)-
&eme  sledovat  odli!nou míru  autonomního  po-
stavení  "editele  !koly.  Mezinárodní  komparativní 
anal(zy hodnotí tradi#n% autonomii !kol ze dvou 
perspektiv: "ízení zdroj) ('nan#ních a$personálních) 
a$"ízení vzd%lávacích zále&itostí ("ízení kurikula).

Na základ% empirick(ch zji!t%ní lze dokladovat, &e 
"editelé !kol jsou klí#ov(mi aktéry zm%ny ve vzd%-
lávacích systémech.  /ada empirick(ch v(zkum) 
a$studií argumentuje, &e zp)sob a$úrove* vedení 
!koly jsou jedn%mi ze zásadních #initel) ovliv*ují-
cích u#ení &ák), a$tím i$celkovou kvalitu a$efektivitu 
!koly.

/editel je klí#ov(m pracovníkem ka&dé #eské !koly. 
Podle platného zákonného vymezení je odpov%dn( 
za v!echny procesy ve !kole, zejména za v(b%r, 
rozvoj a$hodnocení pracovník), za kvalitu v(uky 
i$za ekonomickou stránku !koly, zárove* musí mít 
u#itelskou kvali'kaci i$odpovídající pedagogickou 
praxi. 

Ji& rámcov( v(#et oblastí odpov%dnosti "editele 
ukazuje na náro#nost této role kombinující lídrov-
ské a$mana&erské kompetence s$odborn(mi peda-
gogick(mi znalostmi.

Postavení "editele #eské !koly je v(jime#né rovn%& 
v$rámci zemí OECD. Vysoká hodnota kurikulární au-
tonomie i$autonomie vyu&ívání zdroj)  je neobvyklá 
nap"í# vzd%lávacími systémy a$z$této skute#nosti 
vypl(vá siln( tlak na jednotlivé "editele !kol i$objem 
jejich povinností a$odpov%dnosti. 

Tradice #eského pojetí "editele jej spojuje s$u#itelem, 
je vy&adováno pedagogické vzd%lání a$odpovídající 
pedagogická praxe, po celou dobu práce "editele 
z)stává pedagogick(m pracovníkem s$povinností 
p"ímého pedagogického p)sobení na &áky. 

V(zkumy ukazují, &e podle ve"ejného mín%ní jsou 
"editelé !kol po ministerstvu !kolství druzí ve v(#tu 
aktér) vzd%lávání, od kter(ch se o#ekává, &e budou 
p"ispívat k$rozvoji !kolství. 
V$profesi "editele !koly se p"ekr(vají dv% typov% 
r)zné pracovní #innosti dvou odborn(ch sm%r). 
V$první "ad% to je v(chova a$vzd%lávání, za druhé jde        
o$pedagogické vedení, jeho& podstatou je zp)sobi-
lost pro koordinaci !koly a$p"evzetí zodpov%dnosti 
za tvorbu rozvojov(ch strategií !koly. Sou#asné 
pracovní a$kvali'ka#ní vymezení ukotvuje "editele 
!kol ve dvou profesích sou#asn%. 

Nejen v$zahrani#í, ale i$v$,eské republice v!ak v$pr)-
b%hu transformace státní správy do!lo k$zásadní  
zm%n%  obsahu  práce a$roz!í"ení administrativní 
a$provozní agendy, o$kterou se musí "editel !koly 
starat vedle "ízení pedagogického procesu a$reali-
zace vlastní v(uky.

V$ posledních dekádách dochází ve vzd%lávacích 
systémech k$decentralizaci a$zvy!ování autonomie 
!kol. 

,ím dál komplexn%j!í a$komplikovan%j!í role "edi-
tel) tak klade nároky na osoby, které tuto funkci 
zastávají. Proto jsou d)le&ité nejen p"edpoklady 
(nap". kvali'kace) pro v(kon funkce "editele, ale 
také rozvoj a$udr&ování ji& získan(ch dovedností 
a$sdílení zku!eností s$dal!ími "editeli.

Z)stává otázkou, zdali nar)stající autonomie p"i-
ná!í "editeli v%t!í sociální respekt, obdiv a$uznání 
spojené s$konkrétním sociálním statusem. Profesní 
vzd%lávání "editel) musí b(t mnohem více orien-
továno na pedagogick( leadership, tj. na to, jak(m 
zp)sobem zvy!ovat efektivitu vyu#ování.

_$9$G%#-*@(.BH.I(
Na základ% provedeného v(zkumu jsme identi'ko-
vali #ty"i základní v(zvy, které #ekají management 
!kol:
(! eefektivita, která umo&ní rozlo&it strategii 

na men!í celky a$ rychle dosáhnout cíle s$ co 
nejmen!ím úsilím a$náklady;
(! komplexní p"ístup k$"e!ení problém), zahrnující 

spolupráci více lidí a$ profesí, vy&adující 
schopnost kreativního vedení     a$delegování;
(! schopnost práce s$ vícegenera#ním t(mem, 

adaptace na p"ístup a$o#ekávání jednotliv(ch 
skupin, 0exibilita a$otev"enost;
(! schopnost rychle reagovat, analyzovat mo&né 

scéná"e, sledovat trendy a$u#it se nov(m v%cem.

~+#*-^+C(-E<%1'"%,'
S$"editeli základních !kol, mate"sk(ch !kol, základ-
ních um%leck(ch !kol a$dom) d%tí a$mláde&e byl 
p"i p"íle&itosti prezentace pr)b%&n(ch v(sledk) 
z$ !et"ení mezi zam%stnanci p"ipraven analytick( 
SPRINT b%hem jejich v(jezdní porady. Podstatou 
bylo nahlédnout na !kolství m%sta jako na celek 
z$pohled) hlavních aktér) !kolství. 

PB4^+1'-*$(
jsou rozd%leny do !esti oblastí, které v$souhrnu re-
prezentují roli "editele. Jedná se o$tyto oblasti: 
(! vize a$ utvá"ení budoucnosti – schopnosti 

rozvíjet strategick( plán !koly, analyzovat 
a$plánovat budoucí pot"eby !koly, 

(! "ízení  pedagogického procesu - zodpov%dnost 
za zaji!t%ní  efektivního  vyu#ování ve !kole, 
monitorování a$ hodnocení kvality vyu#ování 
a$ dosa&en(ch v(sledk) &ák) a$ schopnost 
vymezit cíle pro jejich zlep!ení,
(! rozvoj vlastní osobnosti a$ spolupráce 

s$ostatními – zodpov%dnost za sv)j pr)b%&n( 
odborn( rozvoj, schopnost vést, motivovat, 
podporovat a$ "ídit pedagogické pracovníky 
a$jejich spolupráci, 
(! "ízení organizace – schopnost zaji!t%ní 

ú#inného "ízení !koly a$hledání cest vedoucích 
ke zlep!ení organiza#ní struktury !koly za 
ú#elem zefektivn%ní její #innosti, 
(! odpov%dnost –  odpov%dnost za úsp%!nost 
!koly p"ed &áky, rodi#i, místními zam%stnavateli 
z"izovatelem i dal!ími organizacemi,$ 
(! posilování soudr&nosti – schopnost zajistit 

interní i$ externí spolupráci, spolupracovat 
s$ ostatními !kolami, sdílet zku!enosti 
a$prosp%ch p"iná!et do vlastní i$ostatních !kol.

U+9"%V"

X^$#$*"%#(C#84%(<%1'"%,%()*+,I(-%("$*(C#+:;9',(+1(
</1/4/^+(2?'"%,%F(#%-CJ(+1(C%1$&+&'4*@^+(.%1+24/^+(
)*+,IF(*%(*+:C,%V9/:2(:$9$G%#+.'J

setkání "editel), AQE advisors, 2019
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Nastupující 4. pr)myslová revoluce je spojovaná 
p"edev!ím s$jednotliv(mi pr)myslov(mi odv%tvími 
a$jejich o#ekávanou prom%nou. Citeln% zasáhne i$trh 
práce, do roku 2030 m)&e zasáhnout$a& 30$procent 
sou#asn(ch profesí, které budou nahrazené zcela 
jin(mi.$U$zam%stnanc) !kolství se p"íli! zm%n  ne-
o#ekává, by- nápl* práce, a$pota&mo po&adované 
kompetence, se budou m%nit.

0#DH*2:(*,':$"2
V(zkum klimatu probíhal s$cílem identi'kace jak po-
zitiv, tak p"ípadn(ch rizik v$systému !kolství SMP. 
Data byla analyzována nejen pro jednotlivé skupiny 
respondent), ale i$pro jednotlivá !kolská za"ízení 
a$mohou slou&it v$budoucnu i$jako mana&ersk( ná-
stroj pro jednotlivé "editele.

Zdrojem pro získání informací v$první #ásti v(zku-
mu byl strukturovan( dotazník. Jeho vypln%ní bylo 
anonymní a$dobrovolné. Povinná byla p"íslu!nost 
k$danému za"ízení. Dotazník obsahoval 35 otázek. 
Respondenti m%li mo&nost vybrat v&dy jednu z$více 
mo&ností a$uvést sv)j komentá" ke ka&dé otázce. 
Otázky byly "azeny do 5ti kategorií, a$to:

(! Celkové vnímání organizace
(! Management a$systém managementu
(! Spokojenost s$pracovními podmínkami
(! Motivace, profesní r)st a$rozvoj dovedností
(! Zapojení do procesu rozhodování, zlep!ování, 

zm%n v$organizaci

V$rámci pr)zkumu bylo zodpov%zeno celkem 929 
dotazník). Pr)zkumu se zú#astnilo 61 % ze v!ech 
zam%stnanc) !kol z"izovan(ch m%stem.  

Konkrétn% pak:

(! 679 pedagogick(ch pracovník),
(! 250 nepedagogick(ch pracovník),
(! 1+(.BH*2:2(-%(H$C+A',I(.)%4^9I()*+,I

PB-,%1*I()%"<%9/(.I*$H2A/(.I-+*+2(
-C+*+A%9+-"(H$:;-"9$94DJ

i/,?/(H8.;#I(1,%(-*2C'9
(! Ve v(sledcích dle hlavního vyu#ujícího p"edm%tu 

nebyly zpozorovány &ádné odchylky a$záv%ry, 
které by nekorespondovaly se souhrnn(mi 
v(sledky.
(! Pedagogi#tí pracovníci jsou mén% spokojení 

s$ "e!ením kon0ikt) na pracovi!ti (jak mezi 
kolegy, tak sv(m nad"ízen(m), naopak jsou 
spokojen%j!í v$ otev"ené komunikaci na 
pracovi!ti, atmosférou a$platov(mi podmínkami. 
(! Mlad!í kolegové jsou více nespokojení v$práci, 

více vnímají „neotev"enou komunikaci“, jsou 
více nespokojení s$"e!ením kon0ikt) od svého 
nad"ízeného nebo z$ "e!ení problém) sv(mi 
kolegy, jsou více nespokojení s$ platov(m 
ohodnocením.
(! Mu&i spokojen%j!í v$ otev"ené komunikaci, 

nemají problém sladit sv)j pracovní a$osobní 
&ivot jako &eny, které s$tím mají v%t!í problém. 
+eny jsou více citlivé na kon0ikty a$atmosféru 
na pracovi!ti, zejména z$ pohledu svého 
nad"ízeného.
(! Zam%stnanci jsou obecn% spokojeni se zp)so-

bem "ízení !koly. V rámci doporu#ení by ocenili 
#ast%j!í poskytování zp%tné vazby k jejich pra-
covnímu v(konu (mimo formální hodnocení).
(! V rámci hodnocení spokojenosti s pracovní-

mi podmínkami je plo!n% akcentována obast 
'nan#ního ohodnocení a celkové náro#nosti 
profese. 
(! V(born(ch v(sledk) bylo dosa&eno v oblasti 

motivace a mo&ností profesního r)stu, kdy zce-
la vyniká ochota pracovat nad rámec pracovní 
doby. Pro v%t!inu zam%stnanc) je práce ve 
!kolsví posláním.
(! Svou !kolu, jako dobrého zam%stnavatele, by 

doporu#ila v%t!ina zam%stnac), zárove* na-
prostá v%t!ina z nich plánuje ve svém zam%st-
nání setrvat.

PB4^+1'-*$
Vychází u$poznání !ir!ího kontextu, trend), které 
mají dopad na pozici zam%stnance (pedagogické-
ho i$nepedagogického). 

Toto poznání bylo komparováno s$v(sledky roz-
sáhlého v(zkumu mezi zam%stnanci !kol. 

Základní faktory p)sobící v$tomto tématu jsou 
následující:

(! dlouhodob( problém s$motivací zam%stnanc) 
('nan#ní rovina), kter( v!ak není promítnut do 
v(konu funkce,
(! spokojenost s$ celkov(m vnímání své 

organizace i$ s$ mo&ností odborného r)stu, 
kter( si zam%stnanci uv%domují jako d)le&it(,
(! uv%dom%ní si d)le&itosti budování otev"ené 

a$ p"átelské organiza#ní kultury, která je 
postavena na poskytování oboustranné 
zp%tné vazby a$spolupráci s$kolegy,
(! zm%na role svého nad"ízeného, od kterého se 
#eká podpora p"i "e!ení kon0ikt) a$kou#ování,
(! zvy!ující se nároky na komunikaci 

s$problémov(mi &áky, 
(! aktivní práce s$ rodi#i d%tí, sjednocování 

zp)sobu komunikace a$hledáni hranice vztah),
(! pot"eba rozvoje znalostí v$oblasti vyu&ívání 

moderních informa#ních a$ komunika#ních 
technologií,
(! sdílení nápad) a$nám%t) mezi zam%stnanci 

i$jednotliv(mi !kolsk(mi za"ízeními,
(! mlad!í zam%stnanci (pod 40 let) jsou více 

nespokojení v$ práci, více vnímají problémy 
v$komunikaci, jsou více nespokojení s$"e!ením 
konflikt) od svého nad"ízeného nebo 
s$ "e!ením problém) sv(mi kolegy, jsou také 
více nespokojení s$platov(m ohodnocením,
(! velmi vysok( podíl &en a$problémy vycházející 

z$genderové nevyvá&enosti,
(! pot"eba lep!í prezentace !kolství a$ vyu&it 

moderních komunika#ních nástroj). 

dJ(`$*(.9/:8"%(.,$-"9/(:+"'.$4'�(_+G9+-"(
C#+Z%-9/^+(#+H.+A%�(`-"%(H$C+A%9'(1+(C#+4%-2(
H,%C)+.89/�

cJ(`$*(.9/:8"%(+#&$9'H$4'(A$*+(4%,%*�(`$*(^+19+Y
"/"%(</H%9/($E-I-"@:(:$9$&%:%9"2�

XJ(`$*(^+19+"/"%(-C+*+A%9+-"(-EC#$4+.9/:'(
C+1:/9*$:'�(_8"%(:+G9+-"(+"%.<%9;(*+:29'Y
*+.$"($E-1/,%"(H9$,+-"'�

AQE spider grafy z$hodnocení klimatu zam%stnanc), 
2020

i/,?/(H8.;#I(1,%(+*#2^D
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Příloha č. .... HEAT mapa spokojenosti zaměstnanců školských zařízení

Organizace / 
všichni 

respondenti

Celkové 
vnímání 

organizace

Jak hodnotíte 
fungování organizace 

jako celku?

Doporučil/a byste 
organizaci jako 

dobrého 
zaměstnavatele 
svým známým?

Management    
a systém 

managementu

Jste spokojen/a s 
podporou, které se 

Vám dostává od 
přímého nadřízeného 

při běžné práci?

Jste spokojen/a s 
podmínkami, které 
Vám nadřízený k 
práci vytváří z 

hlediska motivace a 
sdílení informací?

Jste spokojen/a se 
zájmem nadřízeného 

o Vaše názory na 
práci, kterou 
vykonáváte?

Jste spokojen/a se 
způsobem řešení 

problémů a konfliktů 
Vaším nadřízeným?

Dostáváte zpětnou 
vazbu od svého 

nadřízeného mimo 
formální hodnocení v 
běžném pracovním 

vztahu?

Jste spokojen/a se 
způsobem, jakým 
Vám nadřízený 

ukládá a přiděluje 
úkoly?

Máte možnost dávat 
zpětnou vazbu? Je 

Váš přímý nadřízený 
ochoten naslouchat?

Spokojenost     
s pracovními 
podmínkami

Jste spokojen/a s 
možnosti sladit 

pracovní a osobní 
život?

Jste spokojen/a se 
způsobem řešení 

problémů a konfliktů 
Vašimi kolegy?

Dostáváte zpětnou 
vazbu od svých 

kolegů?

Můžete v organizaci 
o všem otevřeně 
komunikovat?

Jste spokojen/a s 
atmosférou na 

pracovišti?

Jste spokojen/a s 
vybavením Vašeho 

pracoviště?

Jste spokojen/a s 
neformálními 

mezilidskými vztahy 
na Vašem pracovišti?

Jste spokojen/a se 
sdílením a kvalitou 
informací na Vašem 

pracovišti?

Jste spokojen/a se 
sdílením zkušeností 

na Vašem pracovišti?

Jste spokojen/a se 
svým finančním 
ohodnocením?

Je pracovní zátěž 
únosná?

Motivace, 
profesní růst 

a rozvoj 
dovedností

Plánujete setrvat ve 
svém současném 

zaměstnání?

Jste spokojen se 
svým odborným 

rozvojem?

Jste spokojen/a s 
možnostmi dalšího 

vzdělávání?

Jste spokojen/a s 
možnostmi 

pracovního postupu 
v rámci Vaší 
organizace?

Jste ochoten/na 
zůstat v zaměstnání 
po pracovní době v 
případě, že se jedná 
o řešení naléhavého 
problému nebo při 
jiných zvláštních 

okolnostech?

Jste spokojen/a s 
finančními benefity 
(stravenky, různé 

druhy příspěvků nad 
rámec mzdy), které 
Vám zaměstnavatel 

nabízí?

Zapojení do 
procesu 

rozhodování, 
zlepšování, 

změn v 
organizaci

Máte možnost 
sdělovat své vlastní 
nápady (inovace)?

Jste spokojen/a s 
mírou odpovědnosti 

(pravomocemi), 
kterou máte?

Zaměstnanci jsou 
podporováni, aby 

předkládali nápady a 
zlepšovací návrhy.

Změny jsou v rámci 
organizace 

implementovány 
prozíravým 

způsobem (s 
ohledem na širší 

dopad).

Celková 
spokojenost

DDM 1,82 1,86 1,79 2,04 1,86 2,21 1,71 2,14 2,43 1,93 2,00 2,15 2,64 1,93 2,21 2,29 1,86 2,64 1,71 2,00 1,79 2,21 2,36 1,65 1,36 1,57 1,50 1,86 1,29 2,36 1,96 1,86 1,93 1,93 2,14 1,93

MŠ 1,81 1,83 1,78 1,86 1,74 1,81 1,77 1,88 2,19 1,87 1,78 2,02 1,84 1,96 2,00 2,20 1,91 1,94 1,87 2,00 1,72 2,72 2,06 1,77 1,57 1,78 1,76 2,03 1,02 2,47 1,77 1,79 1,77 1,59 1,95 1,85

ZŠ 1,71 1,77 1,65 1,75 1,60 1,72 1,68 1,78 2,11 1,69 1,71 2,02 1,80 1,95 2,16 2,08 1,82 2,13 1,81 1,90 1,80 2,59 2,14 1,75 1,57 1,84 1,84 1,94 1,02 2,27 1,83 1,81 1,83 1,73 1,96 1,81

ZUŠ 1,98 2,00 1,96 2,28 2,11 2,14 2,14 2,39 2,82 2,07 2,29 2,24 1,79 2,07 2,71 2,54 2,29 2,50 2,00 2,14 1,75 2,89 1,93 1,87 1,89 1,61 1,46 1,96 1,00 3,29 2,04 2,14 1,68 2,07 2,29 2,08

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice - Polabiny, 
Družby 334 1,83 1,89 1,78 2,24 2,11 2,33 2,00 2,33 2,44 2,11 2,33 2,15 2,33 2,11 1,67 2,56 2,00 2,78 1,78 2,11 1,89 2,22 2,22 1,69 1,44 1,56 1,56 1,89 1,44 2,22 2,08 1,89 2,11 1,89 2,44 2,00

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice 1,80 1,80 1,80 1,69 1,40 2,00 1,20 1,80 2,40 1,60 1,40 2,15 3,20 1,60 3,20 1,80 1,60 2,40 1,60 1,80 1,60 2,20 2,60 1,60 1,20 1,60 1,40 1,80 1,00 2,60 1,75 1,80 1,60 2,00 1,60 1,80

MŠ Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8 2,21 2,07 2,36 2,22 2,00 2,43 2,14 2,07 2,43 2,29 2,21 2,29 2,07 2,21 1,93 3,43 2,43 2,00 2,00 2,57 2,00 2,57 2,00 1,86 1,79 1,93 1,86 2,50 1,00 2,07 2,02 2,21 1,93 1,64 2,29 2,12

MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na 
Důlku 1,83 2,11 1,56 1,60 1,67 1,89 1,44 1,56 1,56 1,78 1,33 1,85 1,78 1,78 1,67 1,44 1,67 2,44 1,78 1,89 1,67 2,56 1,67 1,76 1,11 1,89 1,89 2,00 1,00 2,67 1,58 1,44 2,00 1,33 1,56 1,73

MŠ Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice 3,25 2,86 3,64 3,64 3,57 3,71 3,71 3,71 3,36 3,43 4,00 2,35 2,43 1,43 1,50 3,29 2,79 2,36 2,43 3,14 1,93 2,50 2,07 2,48 2,29 2,71 2,43 2,57 1,00 3,86 3,38 3,14 3,29 3,50 3,57 3,02

MŠ Kamarád Pardubice, Teplého 2100 1,80 1,80 1,80 2,30 2,27 2,47 2,27 2,00 2,87 1,93 2,27 1,86 1,47 1,47 1,27 2,33 1,40 1,73 1,47 2,53 1,53 3,13 2,13 1,72 1,33 1,80 1,53 2,20 1,00 2,47 1,77 1,80 1,40 1,87 2,00 1,89

MŠ Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601 1,00 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,39 1,25 1,00 1,25 1,25 1,00 2,25 1,00 1,50 1,00 2,00 1,75 1,38 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 2,50 1,38 1,25 1,00 1,00 2,25 1,23

MŠ Klubíčko Pardubice - Polabiny, Grusova 448 1,56 1,67 1,44 1,87 1,89 2,00 1,89 1,44 2,00 2,22 1,67 1,97 2,11 2,00 2,00 1,78 1,78 2,11 1,67 1,78 1,56 2,67 2,22 1,81 1,56 1,89 1,78 2,00 1,00 2,67 1,58 1,56 1,78 1,44 1,56 1,76

MŠ Koníček Pardubice, Bulharská 119 1,85 1,50 2,20 1,87 1,70 1,90 1,90 1,60 1,70 2,00 2,30 1,86 1,40 1,90 1,80 2,30 1,70 1,70 1,60 1,90 1,50 3,00 1,70 1,80 1,80 1,60 1,80 1,90 1,40 2,30 1,63 1,60 1,70 1,60 1,60 1,80

MŠ Korálek Pardubice, Rumunská 90 2,08 2,39 1,78 1,87 1,78 1,78 1,61 2,06 2,22 1,78 1,89 2,03 1,61 2,28 1,61 2,17 2,28 2,67 1,94 1,78 1,67 2,61 1,67 1,93 1,56 1,94 1,83 2,39 1,22 2,61 1,82 2,00 1,72 1,33 2,22 1,95

MŠ Kytička Pardubice, Gebauerova 1691 1,97 1,71 2,24 2,09 1,94 1,76 2,12 1,94 2,65 2,41 1,82 2,11 2,29 1,76 2,00 2,18 2,24 1,59 1,94 1,76 1,82 2,82 2,82 1,75 2,12 1,71 1,71 1,94 1,00 2,00 1,74 1,82 1,88 1,47 1,76 1,93

MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 1,50 1,75 1,25 1,21 1,00 1,50 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 2,18 2,25 2,00 3,00 2,00 1,50 2,00 2,25 1,75 1,50 3,25 2,50 1,67 2,25 1,25 1,00 2,00 1,00 2,50 1,56 1,25 1,75 1,25 2,00 1,63

MŠ Pardubice - Dražkovice 146 1,50 1,67 1,33 1,52 1,00 1,33 1,33 1,33 2,00 2,33 1,33 2,39 2,00 4,00 2,00 1,67 2,67 2,67 2,00 2,33 1,33 3,67 2,00 1,50 1,67 1,67 1,33 2,00 1,00 1,33 1,83 1,33 2,67 1,33 2,00 1,75

MŠ Pardubice - Dubina, Erno Košťála 991 1,68 2,00 1,35 1,52 1,29 1,41 1,53 1,53 1,88 1,41 1,59 1,81 1,47 2,06 2,12 1,76 1,47 1,59 1,76 1,82 1,65 2,41 1,82 1,54 1,24 1,53 1,47 1,76 1,00 2,24 1,59 1,65 1,59 1,29 1,82 1,63

MŠ Pardubice - Hostovice 30 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,33 1,00 1,00 1,48 1,33 1,00 1,33 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,67 1,33 1,33 1,00 1,00 1,00 1,00 2,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17

MŠ Pardubice - Jesničánky, Raisova 226 1,33 1,33 1,33 1,43 1,33 1,17 1,33 1,33 2,17 1,50 1,17 1,50 1,17 1,83 2,17 1,33 1,33 1,33 1,50 1,50 1,50 1,50 1,33 1,22 1,17 1,33 1,33 1,17 1,00 1,33 1,33 1,67 1,17 1,00 1,50 1,36

MŠ Pardubice - Ohrazenice, Školská 225 1,80 1,90 1,70 2,00 1,70 1,90 1,90 2,20 2,70 1,70 1,90 2,25 2,00 2,60 2,50 2,70 2,20 1,80 2,20 2,20 1,80 2,60 2,20 1,83 1,90 2,10 2,00 1,70 1,00 2,30 2,08 2,10 2,20 2,00 2,00 1,99

MŠ Pardubice - Polabiny, Brožíkova 450 1,72 1,68 1,76 1,96 1,68 1,76 1,88 2,16 2,56 1,80 1,88 2,03 1,76 1,84 1,96 2,32 1,88 1,76 1,80 1,84 1,72 3,28 2,12 1,84 1,52 1,96 1,92 2,04 1,00 2,60 1,76 1,88 1,56 1,64 1,96 1,86

MŠ Pardubice - Polabiny, Mladých 158 1,79 1,92 1,67 1,86 1,83 1,75 1,75 2,00 2,42 1,92 1,33 2,17 1,58 2,08 2,33 2,75 1,92 1,83 1,67 2,50 2,17 2,83 2,17 2,01 1,67 1,92 2,25 2,33 1,00 2,92 1,92 1,58 2,00 2,00 2,08 1,95

MŠ Pardubice - Polabiny, Odborářů 345 1,67 1,58 1,75 1,40 1,17 1,42 1,33 1,25 1,75 1,58 1,33 2,15 1,75 2,08 2,08 2,08 1,75 2,33 2,00 2,00 2,25 2,75 2,58 1,93 1,33 1,92 2,08 2,25 1,00 3,00 1,63 2,00 1,42 1,50 1,58 1,76

MŠ Pardubice - Rosice nad Labem, Prokopa 
Holého 160 1,17 1,33 1,00 1,24 1,17 1,17 1,33 1,17 1,33 1,50 1,00 1,80 1,50 1,83 2,00 1,67 1,50 2,50 1,67 1,33 1,33 2,33 2,17 1,17 1,17 1,17 1,33 1,17 1,00 1,17 1,29 1,17 1,33 1,17 1,50 1,33

MŠ Pardubice, Benešovo náměstí 2115 1,87 1,73 2,00 1,87 1,93 1,87 1,60 2,07 1,93 1,93 1,73 1,87 1,93 1,93 2,00 1,93 2,07 1,60 1,93 1,80 1,53 2,13 1,73 1,67 1,53 1,73 1,60 2,07 1,00 2,07 1,53 1,33 1,60 1,47 1,73 1,76

MŠ Pardubice, K Polabinám 626 1,39 1,56 1,22 1,38 1,33 1,11 1,33 1,44 1,67 1,56 1,22 1,89 1,89 1,67 2,33 1,56 1,44 2,00 1,56 1,67 1,33 2,78 2,56 1,67 1,33 1,33 1,89 1,78 1,00 2,67 1,44 1,22 1,78 1,22 1,56 1,55

MŠ Pardubice, Na Třísle 70 1,23 1,18 1,27 1,42 1,36 1,27 1,27 1,45 1,64 1,36 1,55 1,68 1,36 1,64 1,45 1,91 1,64 1,09 1,82 1,27 1,55 2,91 1,82 1,61 1,45 1,64 1,91 2,00 1,00 1,64 1,43 1,64 1,36 1,27 1,45 1,47

MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 2,15 2,23 2,08 1,91 1,92 1,92 1,69 1,92 2,31 1,92 1,69 2,31 2,00 2,38 2,38 2,46 2,15 1,92 2,31 2,62 2,08 2,77 2,38 1,86 2,08 1,62 1,54 1,85 1,00 3,08 1,96 1,85 1,69 1,85 2,46 2,04

MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 2,30 2,40 2,20 2,35 2,20 2,27 2,13 2,60 2,67 2,33 2,27 2,46 2,33 2,40 2,53 2,93 2,47 2,27 2,33 2,60 2,13 3,00 2,07 1,91 1,60 1,93 1,93 2,13 1,00 2,87 2,07 2,00 1,93 1,93 2,40 2,22

MŠ Pardubice, Wintrova II 579 2,50 2,67 2,33 1,90 1,67 1,67 1,67 2,00 3,00 1,67 1,67 2,30 2,33 1,33 1,67 1,67 2,33 4,67 1,33 2,00 1,33 3,33 3,33 2,17 2,33 1,33 1,33 2,67 1,00 4,33 2,50 1,33 2,67 2,00 4,00 2,27

MŠ Pastelka Pardubice - Polabiny, Rosická 157 1,17 1,11 1,22 1,44 1,22 1,33 1,22 1,33 2,11 1,56 1,33 1,79 1,89 1,67 2,00 2,11 1,22 2,00 1,44 1,56 1,44 2,33 2,00 1,50 1,33 1,33 1,56 1,78 1,00 2,00 1,53 1,78 1,67 1,22 1,44 1,49

MŠ Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 1,23 1,36 1,09 1,45 1,27 1,36 1,36 1,45 1,91 1,45 1,36 1,70 1,36 1,91 1,91 1,64 1,55 1,36 1,82 1,73 1,55 2,00 1,91 1,44 1,18 1,45 1,36 1,64 1,00 2,00 1,52 1,45 1,55 1,45 1,64 1,47

MŠ Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 1,42 1,31 1,54 1,58 1,38 1,46 1,54 1,62 1,69 1,62 1,77 2,04 1,62 1,92 2,15 2,54 1,85 2,00 2,00 1,85 1,62 2,85 2,08 1,73 1,31 1,69 1,62 2,15 1,00 2,62 1,67 2,08 1,77 1,23 1,62 1,69

MŠ Zvoneček Pardubice - Polabiny, Sluneční 
284 1,89 1,89 1,89 1,66 1,61 1,56 1,56 1,78 2,11 1,61 1,39 2,00 2,22 2,00 2,56 1,94 2,00 1,56 1,78 1,72 1,56 2,72 1,94 1,81 1,56 1,83 1,78 2,22 1,00 2,44 1,65 1,78 1,61 1,44 1,78 1,80

ZŠ a MŠ Pardubice, A. Krause 2344 1,41 1,47 1,35 1,49 1,47 1,41 1,47 1,47 1,76 1,53 1,29 1,80 1,65 1,41 1,88 1,76 1,53 2,29 1,59 1,47 1,47 2,53 2,24 1,61 1,71 1,53 1,65 1,82 1,00 1,94 1,41 1,29 1,47 1,35 1,53 1,54

ZŠ a MŠ, Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25 2,23 2,40 2,07 2,40 2,40 2,47 2,40 2,47 2,47 2,33 2,27 2,29 2,07 2,20 2,60 2,33 2,27 2,47 2,13 2,13 2,00 3,07 1,93 1,77 1,40 1,80 1,93 2,00 1,00 2,47 2,32 2,47 2,20 2,07 2,53 2,20

ZŠ Pardubice - Dubina, Erno Košťála 870 1,66 1,81 1,52 1,71 1,55 1,62 1,59 1,90 1,86 1,69 1,79 1,88 1,71 1,76 1,84 1,93 1,66 2,12 1,59 1,83 1,53 2,66 2,09 1,70 1,55 1,79 1,90 1,97 1,00 1,98 1,69 1,71 1,84 1,48 1,74 1,73

ZŠ Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 159 1,67 1,67 1,67 1,65 1,33 1,67 1,56 1,44 1,89 1,67 2,00 1,79 1,56 1,67 2,22 1,89 1,56 1,78 1,78 1,78 1,78 1,89 1,78 1,48 1,33 1,44 1,22 1,56 1,00 2,33 1,92 2,33 1,33 2,22 1,78 1,70

ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní 305 1,68 1,76 1,60 1,84 1,68 1,68 1,88 1,68 2,48 1,64 1,84 1,98 1,60 1,88 2,36 2,08 1,56 2,28 1,68 1,80 1,84 2,76 1,92 1,72 1,36 1,76 1,80 2,12 1,00 2,28 2,06 2,08 1,88 1,84 2,44 1,86

ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 1,67 1,69 1,66 1,59 1,48 1,45 1,63 1,54 1,97 1,54 1,51 1,93 1,90 1,88 2,01 1,90 1,67 1,76 1,81 1,79 1,79 2,46 2,25 1,77 1,55 1,85 1,84 1,96 1,06 2,34 1,82 1,73 1,88 1,79 1,90 1,76

ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283 1,94 2,06 1,81 1,96 1,94 1,94 1,74 2,06 2,35 2,03 1,65 2,21 2,16 1,90 2,16 2,13 2,06 2,52 1,87 2,06 1,94 3,10 2,45 2,05 1,58 2,03 2,10 2,42 1,13 3,06 2,02 1,74 2,23 1,71 2,42 2,04

ZŠ Pardubice - Spořilov, Kotkova 1287 1,64 1,73 1,56 1,67 1,60 1,71 1,67 1,69 1,91 1,56 1,56 2,07 1,64 2,16 2,29 1,98 1,87 2,31 2,13 1,89 2,02 2,44 2,04 1,66 1,49 1,87 1,67 1,78 1,00 2,16 1,77 1,80 1,71 1,62 1,96 1,76

ZŠ Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 317 1,44 1,43 1,45 1,63 1,50 1,50 1,57 1,59 2,11 1,43 1,68 1,91 1,91 1,95 2,00 2,09 1,70 2,00 1,73 1,61 1,59 2,41 2,00 1,64 1,48 1,86 1,73 1,75 1,00 2,00 1,69 1,82 1,48 1,64 1,82 1,66

ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748 1,48 1,70 1,26 1,54 1,37 1,52 1,41 1,63 1,85 1,56 1,44 1,93 1,63 1,81 2,11 1,67 1,67 2,44 1,59 1,63 1,70 2,56 2,37 1,81 1,56 2,04 2,04 1,78 1,00 2,48 1,71 1,63 1,70 1,78 1,74 1,69

ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 1,50 1,43 1,57 1,63 1,48 1,48 1,48 1,59 2,00 1,59 1,80 1,83 1,59 1,78 2,28 1,91 1,63 1,85 1,54 1,65 1,63 2,28 1,93 1,60 1,46 1,78 1,74 1,72 1,00 1,91 1,66 1,63 1,76 1,54 1,72 1,64

ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 1,78 1,79 1,77 1,81 1,41 1,77 1,62 1,92 2,26 1,90 1,82 2,14 1,97 2,26 2,13 2,33 2,05 1,77 1,97 2,15 1,97 2,64 2,31 1,85 1,79 2,10 1,95 2,08 1,00 2,15 1,84 1,85 1,92 1,67 1,92 1,88

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 1,85 2,05 1,65 1,92 1,86 2,11 1,89 1,86 2,08 1,86 1,76 2,22 1,76 2,22 2,54 2,24 2,00 2,65 2,00 2,11 1,97 2,84 2,08 1,96 1,70 1,95 2,11 2,22 1,00 2,78 1,86 1,76 2,14 1,73 1,81 1,96

ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 2,15 2,19 2,10 2,31 2,00 2,48 2,10 2,48 2,84 2,10 2,19 2,34 2,06 2,32 2,06 2,52 2,26 2,42 1,94 2,71 2,10 3,03 2,35 1,85 1,84 1,84 1,94 2,06 1,00 2,42 2,33 2,35 2,00 2,39 2,58 2,20

ZŠ Pardubice, Staňkova 128 1,82 1,67 1,97 1,79 1,55 1,79 1,91 1,76 2,12 1,73 1,70 2,07 1,88 2,06 2,42 2,45 2,06 1,79 2,00 2,06 1,76 2,39 1,94 1,71 1,64 1,64 1,88 2,06 1,00 2,03 1,95 2,06 1,85 1,79 2,09 1,87

ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 1,76 1,86 1,67 1,67 1,53 1,67 1,61 1,72 2,11 1,56 1,50 2,03 1,78 1,81 2,14 2,17 1,83 2,28 1,81 1,86 1,89 2,50 2,28 1,68 1,44 1,72 1,67 1,78 1,11 2,36 1,76 1,56 1,72 1,81 1,97 1,78

ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 1,00 1,00 1,00 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,50 1,64 1,50 1,00 3,00 1,50 1,00 2,00 1,00 2,00 1,50 2,00 1,50 1,25 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,13 1,00 1,00 1,00 1,50 1,25

ZUŠ Pardubice - Polabiny, Lonkova 510 2,34 2,32 2,37 2,68 2,37 2,58 2,53 3,00 3,16 2,47 2,68 2,54 1,95 2,32 2,74 3,00 2,84 2,79 2,26 2,58 2,05 3,26 2,16 2,03 2,00 1,68 1,53 2,11 1,00 3,84 2,38 2,47 1,89 2,42 2,74 2,39

ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 1,22 1,33 1,11 1,43 1,56 1,22 1,33 1,11 2,11 1,22 1,44 1,60 1,44 1,56 2,67 1,56 1,11 1,89 1,44 1,22 1,11 2,11 1,44 1,54 1,67 1,44 1,33 1,67 1,00 2,11 1,33 1,44 1,22 1,33 1,33 1,42

Legenda

Nejlepší hodnocení Průměrné hodnocení Nejhorší hodnocení

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Poznámka: Všechny otázky byly hodnoceny ve stejné stupnici 1 (Nejlepší) až 5 (Nejhorší)

1,00 1,11 1,23 1,34 1,46 1,57 1,69 1,80 1,92 2,03 2,14 2,26 2,37 2,49 2,60 2,72 2,83 2,94 3,06 3,17 3,29 3,40 3,52 3,63 3,75 3,86 3,97 4,09 4,20 4,32 4,43 4,55 4,66 4,78 4,89 5,00

Nejlepší hodnocení Nejhorší hodnocení

Příloha č. .... HEAT mapa spokojenosti zaměstnanců školských zařízení

Organizace / 
všichni 

respondenti

Celkové 
vnímání 

organizace

Jak hodnotíte 
fungování organizace 

jako celku?

Doporučil/a byste 
organizaci jako 

dobrého 
zaměstnavatele 
svým známým?

Management    
a systém 

managementu

Jste spokojen/a s 
podporou, které se 

Vám dostává od 
přímého nadřízeného 

při běžné práci?

Jste spokojen/a s 
podmínkami, které 
Vám nadřízený k 
práci vytváří z 

hlediska motivace a 
sdílení informací?

Jste spokojen/a se 
zájmem nadřízeného 

o Vaše názory na 
práci, kterou 
vykonáváte?

Jste spokojen/a se 
způsobem řešení 

problémů a konfliktů 
Vaším nadřízeným?

Dostáváte zpětnou 
vazbu od svého 

nadřízeného mimo 
formální hodnocení v 
běžném pracovním 

vztahu?

Jste spokojen/a se 
způsobem, jakým 
Vám nadřízený 

ukládá a přiděluje 
úkoly?

Máte možnost dávat 
zpětnou vazbu? Je 

Váš přímý nadřízený 
ochoten naslouchat?

Spokojenost     
s pracovními 
podmínkami

Jste spokojen/a s 
možnosti sladit 

pracovní a osobní 
život?

Jste spokojen/a se 
způsobem řešení 

problémů a konfliktů 
Vašimi kolegy?

Dostáváte zpětnou 
vazbu od svých 

kolegů?

Můžete v organizaci 
o všem otevřeně 
komunikovat?

Jste spokojen/a s 
atmosférou na 

pracovišti?

Jste spokojen/a s 
vybavením Vašeho 

pracoviště?

Jste spokojen/a s 
neformálními 

mezilidskými vztahy 
na Vašem pracovišti?

Jste spokojen/a se 
sdílením a kvalitou 
informací na Vašem 

pracovišti?

Jste spokojen/a se 
sdílením zkušeností 

na Vašem pracovišti?

Jste spokojen/a se 
svým finančním 
ohodnocením?

Je pracovní zátěž 
únosná?

Motivace, 
profesní růst 

a rozvoj 
dovedností

Plánujete setrvat ve 
svém současném 

zaměstnání?

Jste spokojen se 
svým odborným 

rozvojem?

Jste spokojen/a s 
možnostmi dalšího 

vzdělávání?

Jste spokojen/a s 
možnostmi 

pracovního postupu 
v rámci Vaší 
organizace?

Jste ochoten/na 
zůstat v zaměstnání 
po pracovní době v 
případě, že se jedná 
o řešení naléhavého 
problému nebo při 
jiných zvláštních 

okolnostech?

Jste spokojen/a s 
finančními benefity 
(stravenky, různé 

druhy příspěvků nad 
rámec mzdy), které 
Vám zaměstnavatel 

nabízí?

Zapojení do 
procesu 

rozhodování, 
zlepšování, 

změn v 
organizaci

Máte možnost 
sdělovat své vlastní 
nápady (inovace)?

Jste spokojen/a s 
mírou odpovědnosti 

(pravomocemi), 
kterou máte?

Zaměstnanci jsou 
podporováni, aby 

předkládali nápady a 
zlepšovací návrhy.

Změny jsou v rámci 
organizace 

implementovány 
prozíravým 

způsobem (s 
ohledem na širší 

dopad).

Celková 
spokojenost

DDM 1,82 1,86 1,79 2,04 1,86 2,21 1,71 2,14 2,43 1,93 2,00 2,15 2,64 1,93 2,21 2,29 1,86 2,64 1,71 2,00 1,79 2,21 2,36 1,65 1,36 1,57 1,50 1,86 1,29 2,36 1,96 1,86 1,93 1,93 2,14 1,93

MŠ 1,81 1,83 1,78 1,86 1,74 1,81 1,77 1,88 2,19 1,87 1,78 2,02 1,84 1,96 2,00 2,20 1,91 1,94 1,87 2,00 1,72 2,72 2,06 1,77 1,57 1,78 1,76 2,03 1,02 2,47 1,77 1,79 1,77 1,59 1,95 1,85

ZŠ 1,71 1,77 1,65 1,75 1,60 1,72 1,68 1,78 2,11 1,69 1,71 2,02 1,80 1,95 2,16 2,08 1,82 2,13 1,81 1,90 1,80 2,59 2,14 1,75 1,57 1,84 1,84 1,94 1,02 2,27 1,83 1,81 1,83 1,73 1,96 1,81

ZUŠ 1,98 2,00 1,96 2,28 2,11 2,14 2,14 2,39 2,82 2,07 2,29 2,24 1,79 2,07 2,71 2,54 2,29 2,50 2,00 2,14 1,75 2,89 1,93 1,87 1,89 1,61 1,46 1,96 1,00 3,29 2,04 2,14 1,68 2,07 2,29 2,08

Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice - Polabiny, 
Družby 334 1,83 1,89 1,78 2,24 2,11 2,33 2,00 2,33 2,44 2,11 2,33 2,15 2,33 2,11 1,67 2,56 2,00 2,78 1,78 2,11 1,89 2,22 2,22 1,69 1,44 1,56 1,56 1,89 1,44 2,22 2,08 1,89 2,11 1,89 2,44 2,00

Dům dětí a mládeže BETA Pardubice 1,80 1,80 1,80 1,69 1,40 2,00 1,20 1,80 2,40 1,60 1,40 2,15 3,20 1,60 3,20 1,80 1,60 2,40 1,60 1,80 1,60 2,20 2,60 1,60 1,20 1,60 1,40 1,80 1,00 2,60 1,75 1,80 1,60 2,00 1,60 1,80

MŠ Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8 2,21 2,07 2,36 2,22 2,00 2,43 2,14 2,07 2,43 2,29 2,21 2,29 2,07 2,21 1,93 3,43 2,43 2,00 2,00 2,57 2,00 2,57 2,00 1,86 1,79 1,93 1,86 2,50 1,00 2,07 2,02 2,21 1,93 1,64 2,29 2,12

MŠ Doubek Pardubice - Svítkov a Lány na 
Důlku 1,83 2,11 1,56 1,60 1,67 1,89 1,44 1,56 1,56 1,78 1,33 1,85 1,78 1,78 1,67 1,44 1,67 2,44 1,78 1,89 1,67 2,56 1,67 1,76 1,11 1,89 1,89 2,00 1,00 2,67 1,58 1,44 2,00 1,33 1,56 1,73

MŠ Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice 3,25 2,86 3,64 3,64 3,57 3,71 3,71 3,71 3,36 3,43 4,00 2,35 2,43 1,43 1,50 3,29 2,79 2,36 2,43 3,14 1,93 2,50 2,07 2,48 2,29 2,71 2,43 2,57 1,00 3,86 3,38 3,14 3,29 3,50 3,57 3,02

MŠ Kamarád Pardubice, Teplého 2100 1,80 1,80 1,80 2,30 2,27 2,47 2,27 2,00 2,87 1,93 2,27 1,86 1,47 1,47 1,27 2,33 1,40 1,73 1,47 2,53 1,53 3,13 2,13 1,72 1,33 1,80 1,53 2,20 1,00 2,47 1,77 1,80 1,40 1,87 2,00 1,89

MŠ Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601 1,00 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,39 1,25 1,00 1,25 1,25 1,00 2,25 1,00 1,50 1,00 2,00 1,75 1,38 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 2,50 1,38 1,25 1,00 1,00 2,25 1,23

MŠ Klubíčko Pardubice - Polabiny, Grusova 448 1,56 1,67 1,44 1,87 1,89 2,00 1,89 1,44 2,00 2,22 1,67 1,97 2,11 2,00 2,00 1,78 1,78 2,11 1,67 1,78 1,56 2,67 2,22 1,81 1,56 1,89 1,78 2,00 1,00 2,67 1,58 1,56 1,78 1,44 1,56 1,76

MŠ Koníček Pardubice, Bulharská 119 1,85 1,50 2,20 1,87 1,70 1,90 1,90 1,60 1,70 2,00 2,30 1,86 1,40 1,90 1,80 2,30 1,70 1,70 1,60 1,90 1,50 3,00 1,70 1,80 1,80 1,60 1,80 1,90 1,40 2,30 1,63 1,60 1,70 1,60 1,60 1,80

MŠ Korálek Pardubice, Rumunská 90 2,08 2,39 1,78 1,87 1,78 1,78 1,61 2,06 2,22 1,78 1,89 2,03 1,61 2,28 1,61 2,17 2,28 2,67 1,94 1,78 1,67 2,61 1,67 1,93 1,56 1,94 1,83 2,39 1,22 2,61 1,82 2,00 1,72 1,33 2,22 1,95

MŠ Kytička Pardubice, Gebauerova 1691 1,97 1,71 2,24 2,09 1,94 1,76 2,12 1,94 2,65 2,41 1,82 2,11 2,29 1,76 2,00 2,18 2,24 1,59 1,94 1,76 1,82 2,82 2,82 1,75 2,12 1,71 1,71 1,94 1,00 2,00 1,74 1,82 1,88 1,47 1,76 1,93

MŠ Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 1,50 1,75 1,25 1,21 1,00 1,50 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 2,18 2,25 2,00 3,00 2,00 1,50 2,00 2,25 1,75 1,50 3,25 2,50 1,67 2,25 1,25 1,00 2,00 1,00 2,50 1,56 1,25 1,75 1,25 2,00 1,63

MŠ Pardubice - Dražkovice 146 1,50 1,67 1,33 1,52 1,00 1,33 1,33 1,33 2,00 2,33 1,33 2,39 2,00 4,00 2,00 1,67 2,67 2,67 2,00 2,33 1,33 3,67 2,00 1,50 1,67 1,67 1,33 2,00 1,00 1,33 1,83 1,33 2,67 1,33 2,00 1,75

MŠ Pardubice - Dubina, Erno Košťála 991 1,68 2,00 1,35 1,52 1,29 1,41 1,53 1,53 1,88 1,41 1,59 1,81 1,47 2,06 2,12 1,76 1,47 1,59 1,76 1,82 1,65 2,41 1,82 1,54 1,24 1,53 1,47 1,76 1,00 2,24 1,59 1,65 1,59 1,29 1,82 1,63

MŠ Pardubice - Hostovice 30 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,33 1,00 1,00 1,48 1,33 1,00 1,33 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,67 1,33 1,33 1,00 1,00 1,00 1,00 2,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17

MŠ Pardubice - Jesničánky, Raisova 226 1,33 1,33 1,33 1,43 1,33 1,17 1,33 1,33 2,17 1,50 1,17 1,50 1,17 1,83 2,17 1,33 1,33 1,33 1,50 1,50 1,50 1,50 1,33 1,22 1,17 1,33 1,33 1,17 1,00 1,33 1,33 1,67 1,17 1,00 1,50 1,36

MŠ Pardubice - Ohrazenice, Školská 225 1,80 1,90 1,70 2,00 1,70 1,90 1,90 2,20 2,70 1,70 1,90 2,25 2,00 2,60 2,50 2,70 2,20 1,80 2,20 2,20 1,80 2,60 2,20 1,83 1,90 2,10 2,00 1,70 1,00 2,30 2,08 2,10 2,20 2,00 2,00 1,99

MŠ Pardubice - Polabiny, Brožíkova 450 1,72 1,68 1,76 1,96 1,68 1,76 1,88 2,16 2,56 1,80 1,88 2,03 1,76 1,84 1,96 2,32 1,88 1,76 1,80 1,84 1,72 3,28 2,12 1,84 1,52 1,96 1,92 2,04 1,00 2,60 1,76 1,88 1,56 1,64 1,96 1,86

MŠ Pardubice - Polabiny, Mladých 158 1,79 1,92 1,67 1,86 1,83 1,75 1,75 2,00 2,42 1,92 1,33 2,17 1,58 2,08 2,33 2,75 1,92 1,83 1,67 2,50 2,17 2,83 2,17 2,01 1,67 1,92 2,25 2,33 1,00 2,92 1,92 1,58 2,00 2,00 2,08 1,95

MŠ Pardubice - Polabiny, Odborářů 345 1,67 1,58 1,75 1,40 1,17 1,42 1,33 1,25 1,75 1,58 1,33 2,15 1,75 2,08 2,08 2,08 1,75 2,33 2,00 2,00 2,25 2,75 2,58 1,93 1,33 1,92 2,08 2,25 1,00 3,00 1,63 2,00 1,42 1,50 1,58 1,76

MŠ Pardubice - Rosice nad Labem, Prokopa 
Holého 160 1,17 1,33 1,00 1,24 1,17 1,17 1,33 1,17 1,33 1,50 1,00 1,80 1,50 1,83 2,00 1,67 1,50 2,50 1,67 1,33 1,33 2,33 2,17 1,17 1,17 1,17 1,33 1,17 1,00 1,17 1,29 1,17 1,33 1,17 1,50 1,33

MŠ Pardubice, Benešovo náměstí 2115 1,87 1,73 2,00 1,87 1,93 1,87 1,60 2,07 1,93 1,93 1,73 1,87 1,93 1,93 2,00 1,93 2,07 1,60 1,93 1,80 1,53 2,13 1,73 1,67 1,53 1,73 1,60 2,07 1,00 2,07 1,53 1,33 1,60 1,47 1,73 1,76

MŠ Pardubice, K Polabinám 626 1,39 1,56 1,22 1,38 1,33 1,11 1,33 1,44 1,67 1,56 1,22 1,89 1,89 1,67 2,33 1,56 1,44 2,00 1,56 1,67 1,33 2,78 2,56 1,67 1,33 1,33 1,89 1,78 1,00 2,67 1,44 1,22 1,78 1,22 1,56 1,55

MŠ Pardubice, Na Třísle 70 1,23 1,18 1,27 1,42 1,36 1,27 1,27 1,45 1,64 1,36 1,55 1,68 1,36 1,64 1,45 1,91 1,64 1,09 1,82 1,27 1,55 2,91 1,82 1,61 1,45 1,64 1,91 2,00 1,00 1,64 1,43 1,64 1,36 1,27 1,45 1,47

MŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 2,15 2,23 2,08 1,91 1,92 1,92 1,69 1,92 2,31 1,92 1,69 2,31 2,00 2,38 2,38 2,46 2,15 1,92 2,31 2,62 2,08 2,77 2,38 1,86 2,08 1,62 1,54 1,85 1,00 3,08 1,96 1,85 1,69 1,85 2,46 2,04

MŠ Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 2,30 2,40 2,20 2,35 2,20 2,27 2,13 2,60 2,67 2,33 2,27 2,46 2,33 2,40 2,53 2,93 2,47 2,27 2,33 2,60 2,13 3,00 2,07 1,91 1,60 1,93 1,93 2,13 1,00 2,87 2,07 2,00 1,93 1,93 2,40 2,22

MŠ Pardubice, Wintrova II 579 2,50 2,67 2,33 1,90 1,67 1,67 1,67 2,00 3,00 1,67 1,67 2,30 2,33 1,33 1,67 1,67 2,33 4,67 1,33 2,00 1,33 3,33 3,33 2,17 2,33 1,33 1,33 2,67 1,00 4,33 2,50 1,33 2,67 2,00 4,00 2,27

MŠ Pastelka Pardubice - Polabiny, Rosická 157 1,17 1,11 1,22 1,44 1,22 1,33 1,22 1,33 2,11 1,56 1,33 1,79 1,89 1,67 2,00 2,11 1,22 2,00 1,44 1,56 1,44 2,33 2,00 1,50 1,33 1,33 1,56 1,78 1,00 2,00 1,53 1,78 1,67 1,22 1,44 1,49

MŠ Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 1,23 1,36 1,09 1,45 1,27 1,36 1,36 1,45 1,91 1,45 1,36 1,70 1,36 1,91 1,91 1,64 1,55 1,36 1,82 1,73 1,55 2,00 1,91 1,44 1,18 1,45 1,36 1,64 1,00 2,00 1,52 1,45 1,55 1,45 1,64 1,47

MŠ Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 1,42 1,31 1,54 1,58 1,38 1,46 1,54 1,62 1,69 1,62 1,77 2,04 1,62 1,92 2,15 2,54 1,85 2,00 2,00 1,85 1,62 2,85 2,08 1,73 1,31 1,69 1,62 2,15 1,00 2,62 1,67 2,08 1,77 1,23 1,62 1,69

MŠ Zvoneček Pardubice - Polabiny, Sluneční 
284 1,89 1,89 1,89 1,66 1,61 1,56 1,56 1,78 2,11 1,61 1,39 2,00 2,22 2,00 2,56 1,94 2,00 1,56 1,78 1,72 1,56 2,72 1,94 1,81 1,56 1,83 1,78 2,22 1,00 2,44 1,65 1,78 1,61 1,44 1,78 1,80

ZŠ a MŠ Pardubice, A. Krause 2344 1,41 1,47 1,35 1,49 1,47 1,41 1,47 1,47 1,76 1,53 1,29 1,80 1,65 1,41 1,88 1,76 1,53 2,29 1,59 1,47 1,47 2,53 2,24 1,61 1,71 1,53 1,65 1,82 1,00 1,94 1,41 1,29 1,47 1,35 1,53 1,54

ZŠ a MŠ, Pardubice - Pardubičky, Kyjevská 25 2,23 2,40 2,07 2,40 2,40 2,47 2,40 2,47 2,47 2,33 2,27 2,29 2,07 2,20 2,60 2,33 2,27 2,47 2,13 2,13 2,00 3,07 1,93 1,77 1,40 1,80 1,93 2,00 1,00 2,47 2,32 2,47 2,20 2,07 2,53 2,20

ZŠ Pardubice - Dubina, Erno Košťála 870 1,66 1,81 1,52 1,71 1,55 1,62 1,59 1,90 1,86 1,69 1,79 1,88 1,71 1,76 1,84 1,93 1,66 2,12 1,59 1,83 1,53 2,66 2,09 1,70 1,55 1,79 1,90 1,97 1,00 1,98 1,69 1,71 1,84 1,48 1,74 1,73

ZŠ Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 159 1,67 1,67 1,67 1,65 1,33 1,67 1,56 1,44 1,89 1,67 2,00 1,79 1,56 1,67 2,22 1,89 1,56 1,78 1,78 1,78 1,78 1,89 1,78 1,48 1,33 1,44 1,22 1,56 1,00 2,33 1,92 2,33 1,33 2,22 1,78 1,70

ZŠ Pardubice - Polabiny, Družstevní 305 1,68 1,76 1,60 1,84 1,68 1,68 1,88 1,68 2,48 1,64 1,84 1,98 1,60 1,88 2,36 2,08 1,56 2,28 1,68 1,80 1,84 2,76 1,92 1,72 1,36 1,76 1,80 2,12 1,00 2,28 2,06 2,08 1,88 1,84 2,44 1,86

ZŠ Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše 344 1,67 1,69 1,66 1,59 1,48 1,45 1,63 1,54 1,97 1,54 1,51 1,93 1,90 1,88 2,01 1,90 1,67 1,76 1,81 1,79 1,79 2,46 2,25 1,77 1,55 1,85 1,84 1,96 1,06 2,34 1,82 1,73 1,88 1,79 1,90 1,76

ZŠ Pardubice - Polabiny, Prodloužená 283 1,94 2,06 1,81 1,96 1,94 1,94 1,74 2,06 2,35 2,03 1,65 2,21 2,16 1,90 2,16 2,13 2,06 2,52 1,87 2,06 1,94 3,10 2,45 2,05 1,58 2,03 2,10 2,42 1,13 3,06 2,02 1,74 2,23 1,71 2,42 2,04

ZŠ Pardubice - Spořilov, Kotkova 1287 1,64 1,73 1,56 1,67 1,60 1,71 1,67 1,69 1,91 1,56 1,56 2,07 1,64 2,16 2,29 1,98 1,87 2,31 2,13 1,89 2,02 2,44 2,04 1,66 1,49 1,87 1,67 1,78 1,00 2,16 1,77 1,80 1,71 1,62 1,96 1,76

ZŠ Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 317 1,44 1,43 1,45 1,63 1,50 1,50 1,57 1,59 2,11 1,43 1,68 1,91 1,91 1,95 2,00 2,09 1,70 2,00 1,73 1,61 1,59 2,41 2,00 1,64 1,48 1,86 1,73 1,75 1,00 2,00 1,69 1,82 1,48 1,64 1,82 1,66

ZŠ Pardubice - Svítkov, Školní 748 1,48 1,70 1,26 1,54 1,37 1,52 1,41 1,63 1,85 1,56 1,44 1,93 1,63 1,81 2,11 1,67 1,67 2,44 1,59 1,63 1,70 2,56 2,37 1,81 1,56 2,04 2,04 1,78 1,00 2,48 1,71 1,63 1,70 1,78 1,74 1,69

ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590 1,50 1,43 1,57 1,63 1,48 1,48 1,48 1,59 2,00 1,59 1,80 1,83 1,59 1,78 2,28 1,91 1,63 1,85 1,54 1,65 1,63 2,28 1,93 1,60 1,46 1,78 1,74 1,72 1,00 1,91 1,66 1,63 1,76 1,54 1,72 1,64

ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 1,78 1,79 1,77 1,81 1,41 1,77 1,62 1,92 2,26 1,90 1,82 2,14 1,97 2,26 2,13 2,33 2,05 1,77 1,97 2,15 1,97 2,64 2,31 1,85 1,79 2,10 1,95 2,08 1,00 2,15 1,84 1,85 1,92 1,67 1,92 1,88

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 1,85 2,05 1,65 1,92 1,86 2,11 1,89 1,86 2,08 1,86 1,76 2,22 1,76 2,22 2,54 2,24 2,00 2,65 2,00 2,11 1,97 2,84 2,08 1,96 1,70 1,95 2,11 2,22 1,00 2,78 1,86 1,76 2,14 1,73 1,81 1,96

ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 2,15 2,19 2,10 2,31 2,00 2,48 2,10 2,48 2,84 2,10 2,19 2,34 2,06 2,32 2,06 2,52 2,26 2,42 1,94 2,71 2,10 3,03 2,35 1,85 1,84 1,84 1,94 2,06 1,00 2,42 2,33 2,35 2,00 2,39 2,58 2,20

ZŠ Pardubice, Staňkova 128 1,82 1,67 1,97 1,79 1,55 1,79 1,91 1,76 2,12 1,73 1,70 2,07 1,88 2,06 2,42 2,45 2,06 1,79 2,00 2,06 1,76 2,39 1,94 1,71 1,64 1,64 1,88 2,06 1,00 2,03 1,95 2,06 1,85 1,79 2,09 1,87

ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 1,76 1,86 1,67 1,67 1,53 1,67 1,61 1,72 2,11 1,56 1,50 2,03 1,78 1,81 2,14 2,17 1,83 2,28 1,81 1,86 1,89 2,50 2,28 1,68 1,44 1,72 1,67 1,78 1,11 2,36 1,76 1,56 1,72 1,81 1,97 1,78

ZŠ Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 1,00 1,00 1,00 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,50 1,64 1,50 1,00 3,00 1,50 1,00 2,00 1,00 2,00 1,50 2,00 1,50 1,25 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,13 1,00 1,00 1,00 1,50 1,25

ZUŠ Pardubice - Polabiny, Lonkova 510 2,34 2,32 2,37 2,68 2,37 2,58 2,53 3,00 3,16 2,47 2,68 2,54 1,95 2,32 2,74 3,00 2,84 2,79 2,26 2,58 2,05 3,26 2,16 2,03 2,00 1,68 1,53 2,11 1,00 3,84 2,38 2,47 1,89 2,42 2,74 2,39

ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 1,22 1,33 1,11 1,43 1,56 1,22 1,33 1,11 2,11 1,22 1,44 1,60 1,44 1,56 2,67 1,56 1,11 1,89 1,44 1,22 1,11 2,11 1,44 1,54 1,67 1,44 1,33 1,67 1,00 2,11 1,33 1,44 1,22 1,33 1,33 1,42

Legenda

Nejlepší hodnocení Průměrné hodnocení Nejhorší hodnocení

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Poznámka: Všechny otázky byly hodnoceny ve stejné stupnici 1 (Nejlepší) až 5 (Nejhorší)

1,00 1,11 1,23 1,34 1,46 1,57 1,69 1,80 1,92 2,03 2,14 2,26 2,37 2,49 2,60 2,72 2,83 2,94 3,06 3,17 3,29 3,40 3,52 3,63 3,75 3,86 3,97 4,09 4,20 4,32 4,43 4,55 4,66 4,78 4,89 5,00

Nejlepší hodnocení Nejhorší hodnocení

Pro ú#ely identi'kování pr)"ezov(ch oblastí byly v(-
sledky !et"ení zpracovány ve form% teplotní mapy, 
která zobrazuje jak tematická pozitiva i potenciální 
problémy, tak selektovní v(sledky u ka&dé organi-
zace v porovnání s ostatními za"ízeními.

|%$":$C$(:;<%9/(*,':$"2($(-C+*+A%9+-"'(H$:;-"9$94D(

Osa X hetmapy reprezentuje v(zkumné okruhy, 
osa Y pak jednotlivé !koly. V p"íloze Strategie jsou 
v(sledky p"ilo&eny v kompletní verzi pro ka&dé jed-
notlivé za"ízení. 

.

V(zkumu se ú#astnilo T5T(
#%-C+91%9"D z 58 !kol 

M4^+"$(H$:;-"9$94D(
HD-"$"(.(C#84'(

C+(C#$4+.9/(1+3;
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!C+*+A%9+-"(-(*+:29'*$4/((-(C%1$&+&I

U+,'*(q(#+1'?D(3I(1+C+#2?',+(H$</H%9/(
+-"$"9/:(#+1'?D:�

!C+*+A%9+-"(-(C#+.+H9/(1+3+2

!C+*+A%9+-"(-(A/1%,9/?*%:

!C+*+A%9+-"(-(9$3/1*+2(
*#+2G*D(

_$"%<-*@()*+,I
Zapojeno W(WOp(#+1'?D. Celkem 31 mate"sk(ch !kol, 
21 tematick(ch okruh) dotazování, v#etn% mo&-
nosti dávat komentá"e.

R8*,$19/()*+,I
Zapojeno 5(OWW(#+1'?D. Celkem 17 základních !kol,             
22 tematick(ch okruh) dotazování, v#etn% mo&-
nosti dávat komentá"e.

a+1'?%
V(zkumu se ú#astnilo celkem(7J\\T(#+1'?D z$celko-
vého po#tu 12.137 d%tí. P"i zohledn%ní kvali'kované 
odhadu více d%tí na 1 rodi#e v$za"ízeních -% 98.#$"Y
9+-"(3,/G/(7Tq z$cílové skupiny.

Pr)zkum mezi rodi#i zahrnoval celkem 10 otázek, 
které m%ly identi'kovat oblasti, které jsou pro rodi-
#e rozhodující p"i volb% o$v(b%ru !kolského za"ízení 
a$dále které byly zam%"eny na zintenzivn%ní spolu-
práce mezi rodi#i a$u#iteli. 

i/,?/(H8.;#I
(! k$doprav% do !koly i$!kolky volí primárn% auto 

a$mo&nost dojít do !koly p%!ky, 
(! nejvíce informací dostávají rodi#e o$ d%ní ve 
!kole prost"ednictvím sv(ch d%tí, jako druh( 
nejv(znamn%j!í kanál jednozna#n% dominují 
www stránky,
(! v(borná komunikace a$ spolupráce se !kolou, 

pota&mo s$u#iteli, 
(! ocen%ní faktu, &e !kola podporuje vhodnou 

komunikaci mezi d%tmi navzájem,
(! pozitivní hodnocení "e!ení kon0ikt) ve t"ídách 

mezi &áky a$komplexní roli u#itele, 
(! preference exkurzí a$práci na projektech,
(! rodi#e by nejvíce ocenili, pokud by se na !kole 

otev"ely sportovní, v%decké a$jazykové krou&ky,
(! zam%"ení pozornosti na opat"ení sm%"ující 

k$v%t!ímu zapojení rodi#) do chodu !koly/!kolky 
(p". realizace anket apod.),
(! rodi#e by takté& uvítali v%t!í rámci p"ehled 

o$ sm%"ování !kolství v$ Pardubicích, jaké má 
m%sto rozvojové/investi#ní plány, jaké která 
!kola nabízí programy pro aktivity, apod.,
(! roli !kolky vidí rodi#e zejména v$ sociální 

interakci dít%te (kamarádství), dále v$p"íprav% 
na vstup do základní !koly a$ roli !kolky jako 
partnera pro v(chovu,
(! preference ro#ních náklad) na krou&ek se 

pohybuje v$ rozmezí 1.000K# (49,7% rodi#)) 
a$#ástky do 3.000 K# (28,9% rodi#)).

Tp(q(rodi#) uvádí, &e mohou 
bez problému komunikovat 
s$u#iteli zále&itosti jejich dít%te

TL(q rodi#) uvádí, &e jejich dít% 
chodí do mate"ské !koly rádo

p[(q rodi#) si myslí, &e je 
mate"ská !kola otev"ená k 
p"ipomínkám od rodi#)

\5(q rodi#) si myslí, &e má 
reálnou mo&nost podílet se na 
chodu mate"ské !kolky a$její 
budoucnosti

!#+.989/(Rr($(_r(
H(C+^,%12(#+1'?D

T7(q(rodi#) je spokojeno 
s$informováním o$d%ní ve !kole

TW(q rodi#) vnímá komunikaci 
mezi pedagogy !koly a$rodi#i 
jako respektující, partnerskou 
a$profesionální

pp(q rodi#) by doporu#ilo 
základní !kolu jin(m rodi#)m

LO(q rodi#) si myslí, &e má 
reálnou mo&nost podílet se 
na chodu základní !koly a$její 
budoucnosti
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LJW((0+1C+#$(#+H.+A%(
x%$1%#-^'C2(C<'(</H%9/(
Ve!ker(ch v(sledk) a$cíl) se ve !kole dosahuje p"es 
lidsk( potenciál, proto je systematické a$správné ve-
dení lidí a$t(m) – leadership - klí#ov(m a$zásadním 
faktorem kvalitního managementu !koly. 

Ti nejlep!í "editelé jsou nejen dobr(mi lídry, ale sou-
#asn% tuto dovednost systematicky p%stují u$sebe 
i$u$sv(ch spolupracovník).  

Leadership má obrovsk( dopad na morálku, moti-
vaci, stress, uspokojení z$práce, produktivitu a$v(-
konnost. Slab( “leader” stojí organizaci peníze a$má 
negativní dopady na osobní zdraví a$ psychickou 
pohodu zam%stnanc).

x%$1%#-^'C( A%( A%19+12)%( 9%A1D,%G'";A)/( Z$*"+#F(
*"%#B(</1/(H:;9I($EH,%C)2A%(+#&$9'H$4'J

Ve snaze o$vytvo"ení podmínek nutn(ch pro kvalitní 
práci u#itel) bude podpo"eno posílení leadershipu 
"editel) !kol. 

LJ5(PH1;,8.89/(.E:$9$G%#Y
-*B4^(*+:C%"%94/4^($E#+,/4^
Pro nastavení cíl) a$sm%r) vzd%lávání mana&er) vy-
cházíme z$predikce v(voje rolí. Ty to následn% budou 
základem pro systémovou podporu vzd%lávní.

PI./A%A/4/(-%(#+,%
(! Delegování

Iniciujeme vznik  vzd%lávacího programu pro ve-
doucí pracovníky, kter( se zam%"í na nové trendy 
v$oblasti "ízení organizací ve"ejné správy (zejména 
pro oblast !kolství). 

Chceme posilovat kompetence a$ znalosti na!ich 
mana&er), kte"í stojí v$první linii p"i modernizaci 
!kolství.

LJ7((!9'G+.89/($1:'9'-"#$"'.9/(
H8";G%
Nezbytn(m p"edpokladem úsp%chu je ú#inná cen-
trální podpora dostupná pro ka&dou !kolu, "edite-
le, u#itele i$&áka. V$tomto ohledu je zcela zásadní 
zajistit koncentraci odborn(ch kapacit v$ území, 
jejich& cílem bude p"edev!ím poskytovat a$koor-
dinovat metodickou podporu !kolám, podporovat 
jejich spolupráci, vzájemnou komunikaci a$sdílení 
zku!eností. 

I$p"es skute#nost, &e v%t!ina administrativní zát%&e 
je na z"izovatele !kol p"ená!ena od nad"ízen(ch 
správních orgán), budeme usilovat o$ co nejni&!í 
faktickou zát%& pracovník) !kol.

Z"izovatel zajistí !kolám systémovou podporu na-
p"íklad formou aplikací, které mohou !koly spole#n% 
vyu&ívat. Nap". aplikace pro organizaci zápisu do M. 
a$Z., spole#nou spisovou slu&bu apod.

LJ(]%1'"%,(A$*+(:$9$G%#()*+,I
Rozvíjí znalosti vedoucí k$zaji!t%ní pln%ní stá-
vajících slu&eb a$podpory pro obsluhu proces)
(! Vyjednávání

Balancování se zdroji, vyhledávání podpory, 
pé#e o$zdroje (zam%stnance) pro zaji!t%ní slu&eb
(! Inovátor

Zam%"uje se na anal(zu stávajících mo&ností 
a$hledání nov(ch zp)sob) "e!ení
(! Implementátor

Stejnou pozornost v%nuje napl*ování cíl) jako 
jejich nastavování

c21+24/(#+,%
(! Vyprav%#

Na základ% komunikace p"íklad) bourá sou#as-
né hranice a$motivuje k$nov(m cestám
(! Hleda# zdroj)

Sna&í se vyu&ít schopnosti #len)m t(mu, které 
tito nepou&ívají v$rámci stávajících rolí
(! Systémov( architekt

Je schopen pr)b%&n% pracovat v$mnoha rovinách 
místního prost"edí, které se m%ní nejen v$#ase
(! Pr)vodce

Ukazuje cestu a$mo&nosti, nechá své lidí aby 
sami na!li zp)sob jak dosáhnout cíle

Stejn% tak, jako se vyvíjí mana&erské role, dochází 
k$pot"eb% zm%ny dovedností, kompetencí a$hodnot.

>+.@F(?/:(18,(./4%(92"9@(*+:C%"%94%
(! sí-ování
(! t(mová práce
(! zapojení stakeholder)
(! spolupráce
(! sociální média
(! big data uva&ování
(! design thinking
(! storytelling
(! inovativnost
(! vnímavost
(! vynalézavost
(! obratnost
(! odvaha

AQE leadership framework, 2020

=>;4+(A'9@^+(A%(v<%19'4".+($E9;4+(
H4%,$(A'9@^+(3I#+*#$4'%J(N<%1Y

9'4".+(:2-/(3B"(.E*$G1@:F(1+3<%(
</H%9@:(-"8";F(3I#+*#$4'%(A%(9%)";-"/(

*$G1@^+K
- Karel Havlí#ek Borovsk(



77

OJW((c21+.8.89/(+#&$9'H$?9/(
*2,"2#I
Velmi v(znamn(m #initelem je v$organizacích #asto 
opomíjená organiza#ní kultura. Organiza#ní kultu-
ra zahrnuje pracovní prost"edí i$vztahy ostatních 
pracovník). 

Posílení organiza#ní kultury !koly umo&ní inovovat 
komunika#ní mo&nosti a$ zlep!í schopnost sdílet 
spole#nou kulturu a$ hodnotov( systém v$ rámci 
!koly. Dojde tak k$zaji!t%ní kvality stylu "ízení, ve-
dení lidí, stanovování cíl) a$plánování. Nastavení 
organiza#ní kultury pomáhá d%tem i$zam%stnanc)m 
identi'kovat se se !kolou. Jednotlivé metody pro 
posílení organiza#ní kultury budou zakomponovány 
do dlouhodob(ch strategií !kol. 

V$rámci vstupního m%"ení klimatu !kolsk(ch organi-
zací, které prob%hlo v$roce 2019 prob%hlo ve v!ech 
Z. a$M. m%"ení klimatu.v$organizaci. 

V(sledky !et"ení ukazují na vysokou úrove* organi-
za#ní kultury. P%(.)%4^(-,%1+.$9B4^(C$#$:%"#%4^(
9%3I,I(HA')";9I(̂ +19+"I(9'G)/(9%G(p6qJ((viz. p"ílo-
hy m%"ení  !et"ení spokojenosti zam%stnanc)).

OJ5((0+1C+#$(4%,+G'.+"9/^+(
.H1;,8.89/F(:%9"+#'9&2(
$E*+2?'9*2(C%1$&+&D
Vzd%lávání sv(ch pedagog) plánuje ka&dá !kola 
samostatn%. Jako z"izovatel jsme v!ak schopni za-

Umo&ní u#itel)m osvojit si kompetence, tedy zna-
losti, dovednosti a$ postoje v$ jejich provázanosti 
a$ komplexnosti, které vyu&ijí v$ osobním, ob#an-
ském i$profesním &ivot%. 

OJL((PI".+<%9/(3%HC%?9@^+(
C#+-"<%1/(.%()*+,84^
Pro zachování dobrého klimatu ve !kolách je pro 
zam%stnance I$d%ti d)le&it( pocit bezpe#í. Syste-
matickou podporou prevence rizikového chování 
na základních !kolách mohou u#itelé I$d%ti získat 
v%t!í d)v%ru, &e se mají p"i "e!ení obtí&n(ch situací 
kam obrátit, &e lze najít "e!ení. 
Podporou ze strany z"izovatele je udr&ení stávají-
cího nastavení !kolních psycholog) v$ základních 
!kolách, p"i#em& psycholog m)&e pracovat jak 
s$jednotliv(mi d%tmi, tak s$kolektivy t"íd, ale I$s$u#i-
teli a$ rodi#i. Psychologové jsou nedílnou sou#ástí 
!kolních poradensk(ch pracovi!- pardubick(ch zá-
kladních !kol. Zárove* m%sto 'nan#n% podporuje 
projekty zam%"ené na prevenci sociáln% patologic-
k(ch jev), tak realizaci kompletních preventivních 
program) v$n%kter(ch Z..

OJO((0+1C+#$(:%H'&%9%#$?9/(
-C+,2C#84%(
Mezigenera#ní setkávání a$u#ení se d%je cel( &ivot 
a$  je zp)sobem celo&ivotního u#ení. . Odehrává se 
#asto práv% v$ organizacích, kde se setkávají r)z-
né v%kového kategorie. Mezigenera#ní spolupráci 
podporujeme zejména formou projektu, ve kterém 
senio"i jako dobrovolníci pomáhají v$mate"sk(ch 
!kolách.

Jin(m p"íkladem m)&e b(t spolupráce mezi peda-
gogy ve !kolách, kdyzku!en%j!í u#itel m)&e vést 
za#ínajícího u#itele a$ p"edat mu své zku!enosti 
a$cenné rady. 

Naopak za#ínající u#itelé mohou p"iná!et inovativ-
ní p"ístupy a$neot"elé nápady, které budou !kolu 
dále rozvíjet.

jistit v$p"ípad% pot"eby seminá" tzv. na míru p"ímo 
na aktuální téma. 

Vzd%lávání je rovn%& st%&ejním tématem projektu 
Místní ak#ní plán rozvoje vzd%lávání v$ORP Pardu-
bice II. V$ roce 2019 prob%hlo celkem 14 tematic-
k(ch vzd%lávacích kurz) pro u#itele. Kurzy budou 
probíhat v$rámci tohoto projektu a& do roku 2022, 
kdy projekt kon#í. Témata pro vzd%lávání zde navr-
hují odborné pracovní skupiny na základ% zji!-ová-
ní pot"eb ze !kol i$Místního ak#ního plánu rozvoje 
vzd%lávání v$ORP Pardubice II prob%hlo v$roce 2019 
celkem 14 tematick(ch vzd%lávacích kurz) pro u#i-
tele. 

Pro dal!í období chceme pozornost sm%"ovat 
i$vzd%lávání nepedagogick(ch pracovník).

OJ7((R$.81;9'('9+.$"'.9/4^(
:%"+1($EZ+#%:(C#84%
Podpo"íme !koly v$inovativních metod ve vzd%lává-
ní. Pom)&eme !kolám zajistit moderní technologie, 
aby si u#itelé mohli osvojit pot"ebné kompetence 
pro moderní vzd%lávání a$ reagovat na m%nící se 
vzd%lávací pot"eby &ák).

Speciální pozornost budeme v%novat u#itel)m 
a$pedagogick(m leader)m. Ti toti& p"edstavují klí-
#ové aktéry plánovan(ch prom%n vzd%lávání. Posí-
líme vzd%lávací systém, aby byl schopen vyrovnat 
se s$vn%j!ími zm%nami a$0exibiln% reagovat na m%-
nící se vzd%lávací pot"eby &ák). 

Systém bude vyu&ívat moderní technologie pro do-
sa&ení nov% stanoven(ch cíl) vzd%lávání. 

OJ(a+H.+A(C#+Z%-'+9$,'"I(H$:;-"9$94D(
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Správa !koly znamená otev"ení komunikace 
a$sm%"ování !koly také sm%rem k$rodi#)m a$dal!ím 
subjekt)m. 
 Aktivní p"ístup !kol k$rodi#)m je základem úsp%chu, 
p"i#em& budou mít ob% strany jasn% p"ehled o$tom, 
kam a$pro# !kola sm%"uje a$budou se na jednotliv(ch 
procesech spole#n% podílet.
Ka&dá !kola po"ádá komunitní akce s$rodi#i a$ve"ej-
ností, #asto i$se zapojením p"íslu!ného m%stského 
obvodu. Po"ádají se dny otev"en(ch dve"í. Spoko-
jenost rodi#) je v(znamn(m faktorem ovliv*ující 
rozhodování o$dal!ím sm%"ování !kolství. Zárove* si 
v!ak uv%domujeme, &e !kola v$dne!ní dob% p"ebírá 
mimo vzd%lávací role i$roli v(chovnoua &e Balanco-
vání mezi t%mito dv%ma rolemi je nekon#ící proces.

Zodpov%dnost vzd%lávací instituce za kvalitu po-
skytovan(ch slu&eb a$v(sledk) vzd%lávání sm%rem 
ke z"izovatel)m, sponzor)m, !kolské rad%, rodi#)m 
atd. umo&ní získat !kole vn%j!í zp%tnou vazbu a$pro-
vád%t zm%ny a$inovace dál uvnit" !koly. Otev"enost 
!koly je jako d)le&it( faktor vnímán i$z$pohledu &ák), 
kte"í cht%jí chodit do !koly, na kterou jsou hrdí. 

Vytvo"íme-li u$&ák) vztah k$místu, kde &ijí, jsou více 
naklon%ni tomu n%co pro n%j ud%lat. Aktivní ob#an-
sk( &ivot co nejv%t!ího po#tu lidí je patrn% jedin( 
spolehliv( zp)sob, jak zlep!it pom%ry ve svém bez-
prost"edním okolí, obci, regionu i$celé zemi.

\JW((0,$"Z+#:$(C#+(.H1;,8.89/(
Komunikace mezi r)zn(mi skupinami aktér) (na-
p"íklad centrálními a$regionálními institucemi ve-
"ejné správy, !kolami, zam%stnavateli, rodi#i atd.) 
umo&ní sdílet nejen zku!enosti a$aktuality, ale také 
umo&ní vybudovat vzájemn( respekt a$pochopení.  
Platforma pro vzd%lávání vznikla v$rámci projektu 
MAP ORP Pardubice I$a$je ur#ena pro rychlou vzá-
jemnou v(m%nu informací mezi d)le&it(mi subjekty 
ve vzd%lávání o$jejich aktuální #innosti. 

Pravidelnou komunikaci na bázi této platformy 
chceme udr&et i$po skon#ení projektu MAP ORP 
Pardubice II

\J5((R$C+A%9/(*+:29'"(( ( (
$E,+*8,9/4^($*"@#D
Zapojení vn%j!í #initel) jako jsou práv% r)zné komu-
nity i$lokální akté"i, znamená pro !kolu získání dal!í 
zp%tné vazby z$vn%j!ího prost"edí a$sou#asn% tak 
bude !kola vedena jako u#ící se organizace, která 
je schopna napl*ovat pot"eby nejen sv(ch &ák) ale 
i$vn%j!ích aktér).

Zárove* !kola ve své #innosti zohled*uje  pot"eby 
své vlastní komunity. Jedná se o$proces získávání 
znalostí, dovedností a$postoj), které jsou spjaté 
s$&ivotem v$místní komunit% a$jeho speci'ky.

Vytvo"íme-li u$&ák) vztah k$místu, kde &ijí, jsou více 
naklon%ni tomu n%co pro n%j ud%lat. Aktivní ob#an-
sk( &ivot co nejv%t!ího po#tu lidí je patrn% jedin( 
spolehliv( zp)sob, jak zlep!it pom%ry ve svém bez-
prost"edním okolí, obci, regionu i$celé zemi.

\J7((d9&$G+.$9+-"(#+1'?D(
Budeme usilovat o$v%t!í zapojení rodi#). V%t!ina 
rodi#) chce to nejlep!í pro svoje d%ti – jak ve vzd%-
lávání, tak ve v!em ostatním. To znamená kvalitní 
!kolu, pravidelné, d)v%ryhodné a$dostupné infor-
mace o$!kole a$dopadu !koly na svoje d%ti, infor-
mace o$pokroku sv(ch d%tí, o$problémech, zejména 
v%d%t jak mohou svému dít%ti pomoci. 

Proto m%sto z"izuje !kolské rady jako místa, kde 
mohou rodi#e uplatnit své zájmy, zku!enosti 
a$ochotu se aktivn% anga&ovat.

.kolská rada slou&í mnoha cíl)m. T%mi jsou nap". 
podpora demokracie, spolupráce stakeholder) na 
lokální úrovni, ob#anská kontroly, profesní posílení 
u#itel) ve správ% !koly, zp%tná vazba od u&ivatel) 
vzd%lávání (&ák), rodi#)), partner), z"izovatele, 
rozvoj kvality ve vzd%lávání, tvorba spole#né vize 
ve !kole, prevence kon0ikt), posílení princip) de-
centralizace, apod.

Aktivity v$rámci !kolsk(ch rad budou monitorová-
ny a$dobrá praxe bude mezi jednotliv(mi !kolami 
sdílena.

\J(!C+,2C#84%(-%(H8A:+.B:'(-*2C'9$:'
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LJW(0+1C+#$(#+H.+A%(x%$1%#-^'C2(C<'(</H%9/(
4.1.1 Vytvo"ení Leadership akademie pro "editele MrU!
4.1.2 Zavedení Leadership akademie do praxe MrU!
LJ5(PH1;,8.89/(<%1'"%,D(.E:$9$G%#-*B4^(*+:C%"%94/4^(
$E#+,/4^
4.2.1 Zaji!-ovat tandemov( mentoring a$kou#ink za#ínajících "editel) MrU!

LJ7((!9'G+.89/($1:'9'-"#$"'.9/(H8";G%
4.3.1 Pou&ívat spole#nou online aplikaci pro zápis do M. MrU!
4.3.2 Pou&ívat spole#nou online aplikaci pro zápis do Z. MrU!
4.3.3 Zavád%t hostovanou elektronickou spisovou slu&bu MrU!F(MQh

OJW((c21+.8.89/(+#&$9'H$?9/(*2,"2#I(
5.1.1 M%"ení spokojenosti zam%stnanc) MrU!
OJ5((0+1C+#$(4%,+G'.+"9/^+(.H1;,8.89/F(:%9"+#'9&2(
$E*+2?'9*2(C%1$&+&D
5.2.1 Zajistit vzd%lávací akci dle pot"eby pardubického !kolství MrU!
OJ7((R$.81;9/('9+.$"'.9/4^(:%"+1($EZ+#%:(C#84%
5.3.1 V(m%na zku!eností mezi pedagogy a tvorba p"íklad) dobré 
praxe

MrU!

OJL((PI".+<%9/(3%HC%?%9@^+(C#+-"<%1/(.%()*+,84^
5.4.1 Podpo"it ve !kolách  prevenci rizikového chování MrU!
5.4.2 Podpo"it zapojení !kol do preventivních projekt) MrU!F(M!P
5.4.3 Podpo"it realizaci ucelen(ch preventivních program) ve !kolách MrU!F(M!P
5.4.5 Udr&et stávající systém !kolních psycholog) v$Z. MrU!F(M!P
OJO((0+1C+#$(:%H'&%9%#$?9/(-C+,2C#84%
5.5.1 Podpo"it mezigenera#ní spolupráci na bázi dobrovolnictví MrU!
\JW((0,$"Z+#:$(C#+(.H1;,8.89/
6.1.1 Umo&nit vstup komunit a lokálních partner) do Platformy pro 
vzd%lávání

MrU!

\J5((R$C+A%9/(*+:29'"($E,+*8,9/4^(C$#"9%#D
6.2.1 Umo&nit vstup komunit a lokálních partner) do Platformy pro 
vzd%lávání

MrU!

\J7((d9&$G+.$9+-"(#+1'?D
6.3.1 Podpora #inností !kolsk(ch rad s sdílení dobré praxe MrU!

* v !ástkách bez DPH
Harmonogram pln"ní díl!ích Aktivit bude ro!n" aktua-
lizován prost#ednictvím Ak!ního plánu, s dopadem na 
rozpo!tu m"sta pro p#íslu$n% kalendá#ní rok.

>8*,$1If

Interní #innost #i drobné a& do 200.000 K#
Nízké od 200.000 K# - 2.000.000 K#
St"ední od 2.000.000 K# - 6.000.000 K#
V(znamné od 6.000.000 K# do 30.000.000 K#
Strategické nad 30.000.000 K#



MC$"<%9/

7. Motiva#ní prost"edí a$spole#né   
 vzd%lávání
8. Inovativní a$kreativní vzd%lávání
9. Rozvoj kompetencí u$d%tí

Q91'.'128,9/($E:+"'.2A/4/(
C</-"2C(*E1;"%:($(G8*D:

0#'+#'"$
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i$,)/(-:;<+.89/(
.H1;,8.89/(
+áci, kte"í se dnes ve !kolách vzd%lávají, se v(razn% 
li!í od p"edchozích generací. Spole#n(m socializa#-
ním znakem této generace je p"edev!ím vyu&ívání 
digitálních technologií a$naprosto neomezen( p"í-
stup k$ohromnému mno&ství informací, které je ale 
t"eba kriticky hodnotit a$dále s$nimi pracovat. 

Dlouhodobé trendy vedou k$nutnosti transformo-
vat nejen vzd%lávací prost"edí, ale také vzd%lávací 
obsahy i$zp)soby jejich p"edávání. Vzd%lávání ve 
smyslu práce se znalostmi se zam%"uje mén% na 
jejich memorování a$soust"edí se více na jejich po-
chopení, vyu&ití a$vzájemné provázání, rozvoj gra-
motností a$zvy!ování kompetencí. U#itelé nebudou 
soust"e2ovat primární pozornost jen na obsahovou 
znalost p"edm%t) a$pam%tní reprodukci, ale zam%"í 
se rovn%& na náro#n%j!í úkoly vy&adující hlub!í po-
rozum%ní a$praktickou aplikaci. 

+áci musí um%t na v(zvy sou#asné doby a$zejména 
budoucnosti reagovat, a$proto jim spole#n% pom)-
&eme v$tom, aby byli schopni znalosti, dovednosti, 
postoje a$hodnoty získané ve !kole i$mimo ni sku-
te#n% pou&ít a$vyu&ít.

S$v(!e uveden(m souvisí nutná pot"eba inovovat 
obsah a$zp)sob vzd%lávání na v!ech jeho stupních.  
Jako z"izovatel m)&eme podpo"it tuto zm%nu tím, 
&e ve !kolách pom)&eme vytvo"it podmínky pro 
rozvoj digitálního vzd%lávání v!ech &ák) a$u#itel) 
s$cílem zv(!it úrove* jejich kompetencí v$oblastech 
u&ívání digitálních technologií, informatického my-
!lení a$digitální gramotnosti. 

Podpo"íme !koly ve vytvá"ení prost"edí, které bude 
motiva#ní, zárove* p"átelské a$bezpe#né. B%&n% se 
dnes d%ti ve !kole setkávají s$rozmanitostí kulturní 
i$sociální, mají spolu&áky se zdravotním posti&ením 
nebo znev(hodn%ním. 

>$)/:( 4/,%:( A%( 1+-"$"%?98( C+1C+#$( -C+,%?Y
9@^+( .H1;,8.89/( .)%4^( 1;"/. Chceme nabízet 

rozmanitost vzd%lávacích mo&ností a$sm%r), pod-
po"it zdrav( &ivotního styl ve !kolách a$rozvoj soci-
álních dovedností a$morálních hodnot d%tí. Zárove* 
chceme podpo"it rozvoj ob#ansk(ch kompetencí 
tím, &e umo&níme participaci d%tí a$mláde&e na 
&ivot% ve m%st%.

Zam%"íme se na posilování polytechnické gramot-
nosti d%tí a$ &ák). Budeme podporovat technické 
my!lení, pomáhat vytvá"et a$'xovat správné pra-
covní postupy a$návyky, rozvoj spolupráce, vzájem-
nou komunikaci a$podporovat touhu tvo"it a$práci 
zdárn% dokon#it.

Podstatná je té& mediální gramotnost, schopnost 
uva&ovat o$ sob%, ú#inn% nakládat s$ #asem a$ in-
formacemi, spolupracovat v$t(mech a$disponovat 
pov%domím o$rozmanitosti a$kulturních identitách 
v$Evrop% a$ve sv%t%.

PBH*2:(:%H'(G8*I
Do pr)zkumu bylo zapojeno(L(W65(G8*D 5. a& 9. t"íd., 
tedy 86% v!ech. V(zkumu se ú#astnily v!echny 
základní !koly, bylo mo&né srovnat v(sledky i$mezi 
sebou. Data budou slou&it jako základ pro sledování 
budoucích trend). Mezi klí#ové poznatky v(zkumu 
pat"í následující:

(! Velk( zájem d%tí o$zapojení do v(zkumu
(! Up"ímnost a$otev"enost odpov%dí
(! Reáln( pohled  d%tí na d%ní ve !kole
(! Oce*%ní u#itel) a$jejich #innosti
(! Vnímání problém) v$chování sv(ch spolu&ák)

p5(q &ák) je rádo, &e 
m)&e chodit práv% !koly, 
do které chodí

[T(% &ák) se cítí ve !kole 
bezpe#n%

[\(q &ák)m se líbí pro-
st"edí ve !kole

\T(q &ák) si cení toho, &e 
se u#itelé sna&í   o$to, aby 
pro n% bylo u#ení zajímavé

\5(q(&ák) pova&uje za 
vhodné pou&ívání mobil) 
jen o$p"estávkách, WTq 
&ák) je proti mobil)m 
zcela

pO(q &ák) vnímá !anci 
uplatnit ve !kole své zájmy 
a$schopnosti

Pouze L[(q &ák) si my-
slí, &e se jejich spolu&áci 
chovají k$u#itel)m p%kn% 
a$s$úctou

\L(q &ák) nejvíce na 
!kole oce*uje akce, které 
!kola po"ádá, své spolu-
&áky pak \Oq 

U+9"%V"
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wordcloud "celkové vnímání $koly", 2020

P9/:$9@(.,$-"9+-"'(2?'"%,%
V(borné hodnocení od sv(ch student) dostávají 
u#itelé. Pro v%t!inu jsou z$nich kamarádi, jsou vtipní 
a$spravedliví. Jedná se o d)le&itou zp%tnou vazbu 
&ák) pro své u#itele, kte"í #asto vykonávají svou 
práci jako poslání. 

}84'
X%,*+.@(.9/:89/()*+,I
Nej#ast%j!í pojmy jsou velmi pozitivní, negativní 
hodnocení je uvád%no jen velmi z"ídka, stejn% tak 

PBH*2:2(-%(
v?$-"9',+(LJW65(G8*D(

OJ($G(TJ("</1I(
W["'(H8*,$19/4^()*+,

jako neslu!né v(razy. V(sledky celkového vnímání 
!koly ze strany &ák) v(znamn% korelují s$v(sledky 
!et"ení spokojenosti zam%stnac) i$ !et"ení 
spokojenosti rodi#) &ák) základních !kol. +áci 
vnímají svou !kolu je skv%lou, se super kamarády 
a$dobr(mi u#iteli. 

wordcloud "vnímané vlastnosti u!itele", 2020
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Na základ% shromá&d%n(ch v(ro#ních zpráv základ-
ních a$ mate"sk(ch !kol z"izovan(ch Statutárním 
m%stem Pardubice byly analyzovány a$ následn% 
porovnány ve!keré aktivity, které jsou jednotliv(mi 
organizacemi realizovány. Jedná se p"edev!ím o$ak-
tivity, které jsou organizovány nad rámec b%&n(ch 
vzd%lávacích #inností !kol.

.kolní aktivity byly rozt"ízeny do n%kolika kate-
gorií podle klí#ov(ch charakteristik (podrobn%j!í 
srovnání je uvedeno v$p"íloze). Vzniklo tak n%kolik 
skupin aktivit, ke kter(m bylo zaznamenání, zda je 
jednotlivé základní a$mate"ské !koly realizují. V(-
sledky jsou pak znázorn%ny dále v$diagramech.

Z$v(sledk) je patrné, &e !koly z"izované  jsou v$po-
"ádání mimo"ádn(ch a$mimo!kolních akcí nad rá-
mec b%&ného vzd%lávání velice aktivní a$ zaji!-ují 
pro &áky #innosti, aktivity a$ akce pro jejich kom-
plexní rozvoj. Jen v(jime#n% se setkáváme s$p"ípa-
dy, &e n%která ze !kol nerealizuje aktivity v$n%které 
z$agregovan(ch oblastí. 

}84'(.E#8:4'(+"%.<%9B4^(
+"8H%*(.%,:'(*.'"+.$,'(
$*"'.'"IF(*"%#@()*+,$(
+#&$9'H2A%(9$1(#8:%4(
3;G9@(.B2*IJ(
hI"+(A1+2(.E-+2,$12(
-EA%A'4^(C<%1-"$.+2(
+E^#$.@($EH83$.9@(Z+#:;(
.B2*IJ

d*"'.'"I(H8*,$19/4^()*+, d*"'.'"I(:$"%<-*B4^()*+,

d9$,IH+.$9@(H8*,$19/($(:$"%<-*@()*+,I

Z. Ohrazenice, Z. Bene!ovo nám%stí, Z. Pola-
biny, Z. Josefa Ressla, Z. Spo"ilov, Z. Sta*kova, 
Z. Studánka pod Zahradami, Z. .tefánikova, Z. a 
M. A. Krause, Z. Polabiny, M. Kyti#ka, M. Korálek, 
M. Mlad(ch, M. Mot(lek, M. Ratolest, M. Win-
trova, M. ,ty"lístek, M. Hostovice, M. Koní#ek, 
M. Dra&kovice, M. Kamínek, M. Erno Ko!-ála, M. 
Klubí#ko, M. Bene!ovo nám%stí, M. Bro&íkova, 

M. Doubek, M. Ducha, M. Kamarád, M. Lentil-
ka, M. Na T"ísle, M. Ohrazenice, M. Pastelka, M. 
Raisova, M. Rosice nad Labem, M. Sluní#ko, M. 
náb"e&í Závodu míru, M. Zvone#ek

Ke dni zpracování nebyly k dispozici všechny 
výroční zprávy.
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[JW((_+"'.$4%(C#+(v-C;)9@(G8*I
Je dlouhodob% dokázáno, &e ve !kolství nejsou 
dostate#n% vyu&ívaná podp)rná opat"ení pro práci 
s$nadan(mi &áky, co& m)&e souviset s$p"etí&ením 
nebo !patn(m metodick(m vedením !kolních po-
radensk(ch pracovi!-, která aktivn% nevyhledávají 
nadané &áky a$studenty. 

Z"izovatel m)&e ve spolupráci se !kolami pomoci 
rozvoji nadan(ch "ák) souborem r)zn(ch opat"ení. 
(revize metodického vedení !koly, 'nan#ní podpora 
rozvoje nadan(ch a$mimo"ádn% nadan(ch &ák), 
vzd%lávací akce pro u#itele pracující s$nadan(mi 
&áky, motivace ve"ejn(m oce*ování úsp%!n(ch 
&ák)).

[J5((0+1C+#$(*2,"2#9;F(-+4'8,9;(
$EH1#$.+"9;(H9%.B^+19;9B4^(
-*2C'9(
Opat"ení se t(ká oblasti sni&ování nerovností, kde 
je cílem nap"íklad zjednodu!ení podp)rn(ch pro-
gram) pro sociáln% znev(hodn%né &áky nebo pod-
pora p"echodu &ák) ze základní na st"ední !kolu. 
Vybrané projekty m%sta, které v$sou#asnosti rea-
lizujeme:
(! podpora integrace cizinc) na lokální úrovni
(! ob%dy pro d%ti
(! ob%dy do !kol
(! podpora bezbarierovosti
(! podpora pro u#itele - práce s$diabetikem 

a$epileptikem
(! a$jiné

[J7((0+1C+#$($*"'.'"(C#+(H1#$./(
1;"/
Úsilí v%nované zdraví d%tí a$&ák) není nikdy dosta-
te#né. Mimo investice do sportovního zázemí se 
v%nujeme "ad% podp)rn(ch program).

Ve spolupráci se !kolami jsou vytipovány vhodné 
preventivní aktivity, které pomáhají p"edcházet 
nebo v#as "e!it #asto se opakující zdravotní obtí&e 
u$d%tí. 

M%sto podporuje screening logopedick(ch vad, 
které by mohly komplikovat úsp%!n( p"echod dít%-
te z$M. do Z..  Realizujeme také screening o#ních 
vad u$d%tí v$mate"sk(ch !kolách v$projektu Mít o#i 
k$vid%ní. Sou#ástí projektu je i$doporu#ení následné 
pé#e v$p"ípad% zji!t%ní o#ní vady.  

V$ prvním ro#níku základních !kol probíhá plo!-
n% projekt Zdravá d%tská noha, a$to ve spolupráci 
s$Hamzovou lé#ebnou v$Lu&i. Projekt je zam%"en na 
ortopedickou prevenci.

[J(_+"'.$?9/(C#+-"<%1/($E-C+,%?9@(.H1;,8.89/
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Rychle se vyvíjející moderní technologie vy&adují 
p"izp)sobení obsahu a$ metod vzd%lávání d%tí 
a$&ák). Je &ádoucí v%t!í a$ú#elné zapojení prost"ed-
k) a$program) IT do v(ukového procesu a$zm%na 
postavení pedagoga, kter( se z$role p"edkladatele 
informací m%ní na mentora #i pr)vodce vzd%lává-
ním. Vzd%lávání se znovu vrací k$propojení teorie 
s$praktick(mi dovednostmi. V(znamn(m projektem 
m%sta je vybudování Centrálních polytechnick(ch 
dílen (dále CPD). 

CPD jsou centrem technického a$p"írodov%dného 
vzd%lávání p"edev!ím pro &áky pardubick(ch zá-
kladních !kol, vyu&ívat je ale budou také studenti 
st"edních !kol, DDM pro své volno#asové aktivity 
a$!iroká ve"ejnost. Jde o$vytvo"ení instituce regio-
nálního v(znamu, excelentní vzd%lávací prostor, 
jeho& presti& je v(razn% podpo"ena umíst%ním 
v$moderním objektu v$samém centru m%sta, v$are-
álu Winternitzov(ch automatick(ch ml(n). 

CPD nabídnou moderní blokovou v(uku, praktická 
cvi#ení a$poznávací hry v$rámci p"írodov%dn%-tech-
nick(ch obor) (tedy polytechnika, matematika, 
fyzika, chemie, biologie a$informatika) v$neobvyklé 
form% bu2 anima#ních, zá&itkov(ch nebo expe-
rimentálních #i projektov(ch metod a$za pomoci 
nadstandardních v(ukov(ch pom)cek a$pokus) #i 
pozorování, které nejsou b%&n% dostupné v$ka&do-
denní !kolní v(uce. 

Pro ve"ejnost nabídnou kurzy, edukativn%-praktické 
aktivity, mo&nost komunitního  setkávání a$realizaci

=>%A%9( 1;"%:( $E G8*D:(:$"%<-*B4^(
$E H8*,$19/4^( )*+,( 9%3+( -"21%9"D:(
-"<%19/4^()*+,F($,%('E)'#+*@(.%<%A9+-"'(
"$*(321%:%(:+4'(.E#8:4'(1/,%9(9$3/1Y
9+2"(C#.+"</19/(H8H%:/(9$(%.#+C-*@(
v#+.9'( 1+C,9;9@( +E 9%A:+1%#9;A)/(
"%4^9+,+&'%( $E C+:D4*IF( ( *"%#@( A-+2(

.E#+H-$^2("@:;<(W66(:','+9D(*+#29J(
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V$ jednotliv(ch základních !kolách p"isp%je m%sto 
rozvoji vzd%lávacích mo&ností ji& zmín%nou rekon-
strukcí odborn(ch u#eben, aby odpovídaly standar-
du pro 21. století.

pJ5((0+1C+#$(#DH9B4^(
.H1;,8.$4/4^(-:;#D
Zavedeme pravidelné monitorování spokojenosti 
rodi#) se !kolami. Budeme sledovat trendy, zejmé-
na pak s$ohledem na p"ijatá opat"ení a$realizované 
intervence. V!em zú#astn%n(m poskytneme agre-
govaná data z$hodnocení a$budeme otev"ení v!em 
kon-struktivním nápad)m. 

pJ7((U#%$"'.9/(.H1;,8.89/(
$E*2,"2#9/(#+H.+A(1;"/($(G8*D
Zájmové vzd%lávání ve !kolsk(ch za"ízeních se 
zab(vá aktivitami pot"ebn(mi pro rozvoj osobnosti, 
du!evní hygienu, má funkci v(chovnou, vzd%lávací, 

kulturní, preventivní, zdravotní (relaxa#ní 
a$ regenera#ní), sociální a$ preventivní, rozvíjí 
schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upev*uje 
sociální vztahy. Je d)le&ité kulturní rozvoj d%tí 
podporovat a$to p"edev!ím ve !kolních dru&inách, 
ve !kolních klubech a$st"ediscích volného #asu.

D)le&it(m dokumentem, jeho& prost"ednictvím 
je zaji!t%na synergie se Strategií !kolství 2030 je 
Strategie pro kulturu m%sta Pardubice. Jejím cílem 
je mj. p"isp%t k$ lep!ímu vyu&ití kulturních zdroj) 
m%sta Pardubic, ke zv(!ení kvality &ivota zdej!ích 
obyvatel, posílení ekonomického rozvoje a$upevn%-
ní sociální soudr&nosti. 

Speci'ckou pozornost pak v%nuje zapojení d%tí do 
kulturního rozvoje m%sta.
Kreativní vzd%lávání lze rozvíjet i$propojením um%-
lecké praxe s$v(ukou v$základních !kolách.

=0#+(G'.+"F(
9%(C#+()*+,2(
-%(2?/:%JK

- Seneca

drobn(ch technick(ch projekt) (spole#né zá&itkové 
tvorby rodi#) s$d%tmi, realizace vlastních kutilsk(ch 
nápad), tvorba prototypov(ch v(robk) apod.). 

V(hodou CPD je  nadstandardní technické vybavení, 
které není mo&no z$fnan#ních d)vod) vlastnit na 
jednotliv(ch !kolách a$nabízet takové studijní a$ex-
perimentální projekty, které budou vhodn% a$hlavn% 
zajímav% dopl*ovat osnovy a$p"evád%t je do prak-
tick(ch cvi#ení. CPD mají mj. za úkol podpo"it u$d%tí 
p"irozen( zájem o$ techniku a$ p"írodu, odbourat 
negativní postoje k$technick(m p"edm%t)m, manu-
ální práci, fyzice, matematice a$chemii a$lépe ukázat 
praktické vyu&ití multimediálních a$IT technologií 
v$ka&dodenní praxi. 
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Dovednost kritického my!lení a$ integrovaného 
"e!ení problém), jako& i$ dovednosti spo#ívající 
v$ rozvoji argument), dále konstruktivní ú#ast na 
místních aktivitách a$ rozhodování se na r)zn(ch 
úrovních  pat"í mezi kompetence, které jsou v$dne!-
ní dob% plné r)zn(ch informací obzvlá!- d)le&ité. 

Nemén% d)le&itá je také schopnost kriticky p"istu-
povat k$ tradi#ním i$ nov(m formám médií, analy-
zovat mediální v(stupy a$pracovat s$nimi a$chápat 
úlohu a$funkce médií v$demokratick(ch spole#nos-
tech. Spadá sem i$schopnost informace efektivn% 
vyhledávat a$ov%"ovat. 

TJW((R1#$.B(G'.+"9/(-"I,
Cílem osobnostního rozvoje d%tí a$ &ák) je mimo 
jiné vybavit je kompetencemi v$oblastech osobního 
zdraví a$zdravého &ivotního stylu. 

Do !kol je podstatné zajistit nejen dostatek zdravé 
v(&ivy jako je ovoce, zelenina, pitn( re&im a$zdravé 
ob%dy, ale postarat se také o$tom, aby se ve vybra-
n(ch p"edm%tech vymezil #as na témata jako je eko-
logie, v(chova ke zdraví nebo prevence závislostí.

Sou#ástí v(uky jsou p"edná!ky ke zdravému &ivot-
nímu stylu. Budujeme nové sportovní prostory, jak 
vnit"ní tak venkovní, podporujeme zv(!ení po#tu 
hodin t%locviku. 

V$ rámci mimo!kolních aktivit m%sto organizuje 
ka&d( rok Sportovní park Pardubice s$ bohat(m 
doprovodn(m programem.

dubice jsou &áci ze základních !kol z"izovan(ch 
m%stem, reprezentují názory pardubick(ch d%tí. 

Studentsk( parlament Pardubice tvo"í studenti ze 
st"edních !kol ve m%st%, které sice m%sto nez"izu-
je, ale má zájem o$seznámení student) st"edních 
!kol se spole#ensk(m a$politick(m d%ním ve m%st%. 
+áci a studenti pomáhají s$tvorbou programu (sami 
si mohou "íci, která témata je nejvíce zajímají)WW 
a$poskytují v$mnoha tématech zp%tnou vazbu o#i-
ma mláde&e.

+áci a studenti mají mo&nost nejen zapojit se do 
diskuzí, ale také zú#astnit se besed, setkat se s$n%-
kter(mi zástupci místních politik), osob #inn(ch 
ve ve"ejné sfé"e nebo i$nav!tívit ve"ejné  instituce, 
jako nap"íklad Parlament ,eské republiky.

TJL((a+H.+A(-+4'8,9/4^(
1+.%19+-"/($E:+#8,9/4^(
^+19+"(1;"/
Rozvoj sociálních dovedností a$morálních hodnot 
d%tí se d%je nejen ve !kolách, ale i$v$za"ízeních jako 
jsou práv% !kolní dru&iny nebo st"ediska volného 
#asu. 

Tady v!ude se m)&ou pedagogové a$dal!í pracov-
níci v$ rámci r)zn(ch témat a$ aktivit (krátké hry, 
zam%"ené na morální rozvoj – "e!ení problém), 
rozhodovací dovednosti, hodnoty, hodnotovou 
orientaci a$ etické problémy) dot(kat této oblasti 
a$upev*ovat u$d%tí sociální vztahy a$rozvíjet jejich 
sociální dovednosti.

. 

TJ5((a+H.+A(+3?$9-*B4^(
*+:C%"%94/
Podpo"íme rozvoj znalostí, dovedností a$ postoj) 
souvisejících s$ fungováním jedince ve spole#nosti 
a$státu, se schopností ú#inn% komunikovat s$ostat-
ními ve spole#ném #i ve"ejném zájmu, v#etn% udr-
&itelného rozvoje spole#nosti a$prevence sociáln% 
patologick(ch jev). 

Pat"í sem dovednosti kritického my!lení a$integro-
vaného "e!ení problém), jako& i$dovednosti spo#í-
vající v$rozvoji argument), dále konstruktivní ú#ast 
na místních aktivitách a$ rozhodování na v!ech 
úrovních, od místní a$ celostátní a& po evropskou 
a$mezinárodní.

Nemén% d)le&itá je také schopnost kriticky p"istu-
povat k$ tradi#ním i$ nov(m formám médií, analy-
zovat mediální v(stupy a$pracovat s$nimi a$chápat 
úlohu a$funkce médií v$demokratick(ch spole#nos-
tech. Spadá sem i$schopnost informace efektivn% 
vyhledávat a$ ov%"ovat. Tyto intervence se budou 
t(kat jak d%tí, &ák) a$ student), tak jejich rodi#) 
a$!iroké ve"ejnosti ji& dosp%l(ch osob.

TJ7((0$#"'4'C$4%(1;"/($E:,81%G%(
9$(G'.+";(:;-"$
S$cílem rozvíjet roli !koly jako demokratické insti-
tuce bude t"eba posilovat schopnosti &ák) v$oblasti 
participace. Budeme akcentovat rozvoj sociálních 
a$ob#ansk(ch kompetencí posilujících míru zapoje-
ní &ák) do &ivota !koly a$na!eho m%sta. 

Budeme podporovat !koly, aby rozvíjely &ákovské 
parlamenty jako nástroj pro rozvoj participa#ních 
schopností &ák). +áci budou více motivování podí-
let se na dal!ích akcích !koly, kdy& jim bude poskyt-
nut prostor, aby byly sou#ástí jejich p"ípravy. 

.koly budou mít dostate#nou metodickou podpo-
ru pro rozvíjení systém) podporujících autonomii 
&ák). D%tsk( i$Studentsk( parlament má dnes ve 
m%st% bohatou tradici a$je poradním orgánem Rady 
m%sta Pardubic. ,leny D%tského parlamentu Par-

TJ(a+H.+A(*+:C%"%94/(2E1;"/($(G8*D

=`%1'9B:(2?'"%,%:(^+19B:(
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- Jan Amos Komensk(
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7.1.1 Oce*ovat úsp%!né &áky MrU!
7.1.2 Pokra#ovat v$realizaci fotbalové akademie #i dal!ích sportov-
ních zam%"eních v$Z.

MrU!

7.1.3 Podpo"it systém práce s$nadan(mi d%tmi v$M. a$v$Z. MrU!
[J5(0+1C+#$(*2,"2#9;F(-+4'8,9;($EH1#$.+"9;(
H9%.B^+19;9B4^(-*2C'9
7.2.1 Monitorovat integraci d%tí - cizinc) ve !kolách a$vytvá"et 
podmínky pro její zlep!ení MrU!
7.2.2Pokra#ovat v$podpo"e projekt) dotujících ob%dy d%tem 
v$nouzi

MrU!

7.2.3 Monitorovat dota#ní p"íle&itosti Ma!
7.2.4 Zaji!-ovat dle mo&ností bezbariérovost ve !kolách M_QF(MrU!F(M|d
7.2.5 Nabídnout zam%stnanc)m !kol !kolení první pomoci obecn% 
a$d%tem se zdravotním znev(hodn%ním MrU!
7.2.6 Ú#astnit se Metodického centra pro d%ti s$poruchou komuni-
kace, sociální interakce a$PAS MrU!

[J7((0+1C+#$($*"'.'"(C#+(H1#$./(1;"/
7.3.1  Pokra#ovat v$realizaci projektu "Mít o#i k$vid%ní" MrU!F(M!P
7.3.2 Pokra#ovat v$realizaci projektu "Zdravá d%tská noha" MrU!F(M!P
7.3.3 Pokra#ovat v$pr)b%&ném logopedickém screeningu v$M. MrU!
pJW((d*"28,9/(.H1;,8.$4/(:+G9+-"'(
8.1.1 Roz!í"it aktuální vzd%lávací mo&nosti v$CPD MrU!F(M_QF(Ma!
pJ5((0+1C+#$(#DH9B4^(.H1;,8.$4/4^(-:;#D
8.2.1 Zajistit mo&nost vzd%lávání metodou Montessori od 1. do 9. 
ro#níku MrU!F(M_Q
8.2.2 Podpo"it dal!í inovativní trendy ve vzd%lávání MrU!
pJ7((U#%$"'.9/(.H1;,8.89/($E*2,"2#9/(#+H.+A(1;"/
8.3.1 Podporovat projekty zam%"ené na kreativní vzd%lávání d%tí MrU!
TJW((R1#$.B(G'.+"9/(-"I,
9.1.1 Podpo"it !koly v p%stování zdravého &ivotního stylu u d%tí MrU!
TJ5((a+H.+A(+3?$9-*B4^(*+:C%"%94/
9.2.2 Podpo"it !koly v rozvoji ob#ansk(ch kompetencí u d%tí MrU!
TJ7((0$#"'C$4%(1;"/($E:,81%G%(9$(1;9/(:;-"$
9.3.1 Pokra#ovat v realizaci D%tského a studentského parlamentu 
Pardubice

MrU! * v !ástkách bez DPH
Harmonogram pln"ní díl!ích Aktivit bude ro!n" aktua-
lizován prost#ednictvím Ak!ního plánu, s dopadem na 
rozpo!tu m"sta pro p#íslu$n% kalendá#ní rok.

>8*,$1If

Interní #innost #i drobné a& do 200.000 K#
Nízké od 200.000 K# - 2.000.000 K#
St"ední od 2.000.000 K# - 6.000.000 K#
V(znamné od 6.000.000 K# do 30.000.000 K#
Strategické nad 30.000.000 K#
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(! Struktura Strategie
(! Mapa Strategie
(! Závazky - shrnutí
(! Implementa#ní plán
(! Komunikace Strategie

Nejv(znamn%j!ími faktory kvality procesu stra-
tegického "ízení je silné politické vedení procesu 
a$ trvalé odhodlání a$ schopnost implementovat 
strategick( plán do b%&né "ídící a$koordina#ní praxe.



LO

!"#2*"2#$(-"#$"%&'%
Systematické a$objektivní hodnocení u$ka&dého probíhajícího nebo ukon#eného strategického projektu 
nebo opat"ení, jejího designu, implementace a$v(sledk). Stanovíme relevanci a$napln%ní cíl), dosa&ení 
efektivity, hospodárnosti, dopad) a$udr&itelnosti.
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1.1 Plánování a budování kapacit !kol$a !kolsk(ch za"ízení
1.2 Zaji!t%ní kapacit pro vzd%lávání$ pardubick(ch d%tí
1.3 Investice do majetku a$vybavení !kol a$t"íd
1.4 Financování !kolství m%sta$
1.5 Zdravé a$chutné !kolní stravování
1.6 Adaptace na klimatické zm%ny
2.1 Odborná metodická podpora "editel)m !kol a$!kolsk(ch za"ízení 
2.2 Inova#ní a$znalostní management
2.3 Propojení spolupráce !kol a$ místních 'rem #i odborník) z$praxe
2.4 Motiva#ní systém odm%*ování "editel) a$oce*ování pracovník)
3.1 Interaktivní platforma pro informo- vání zájmov(ch skupin
3.2 Sledování spokojenosti v!ech aktér)
3.3 Pardubické !kolství v$datech
4.1 Podpora rozvoje leadershipu p"i "ízení$
4.2 Vzd%lávání v$mana&ersk(ch kompetencích a$rolích
4.3 Sni&ování administrativní zát%&e
5.1 Budování organiza#ní kultury
5.2 Podpora celo&ivotního vzd%lávání, mentoringu a$kou#inku pedagog)
5.3 Zavád%ni inovativních metod a$ forem práce$
5.4 Vytvo"ení bezpe#ného prost"edí ve !kolách
5.5 Podpora mezigenera#ní spolupráce
6.1 Platfoma pro vzd%lávání
6.2 Zapojení komunit a$lokálních aktér)
6.3 Anga&ovanost rodi#)
7.1 Motivace pro úsp%!né &áky
7.2 Podpora kulturn%, sociáln% a$ zdravotn% znev(hodn%n(ch skupin$
7.3 Podpora aktivit pro zdraví d%tí
8.1 Aktuální vzd%lávací mo&nosti$
8.2 Podpora r)zn(ch vzd%lávacích sm%r)
8.3 Kreativní vzd%lávání a$kulturní rozvoj d%tí a &ák)
9.1 Zdrav( &ivotní styl
9.2 Rozvoj ob#ansk(ch kompetencí
9.3 Participace d%tí a$mláde&e na &ivot% m%sta$
9.4 Rozvoj sociálních dovedností a$ morálních hodnot d%tí
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0aQMaQhdl(R<'H+.$"%,(A$*+(&$#$9"(Z29*?9+-"'(-I-"@:2(
1.   Vybudujeme bezpe#né a$modern% vybavené vzd%lávací instituce
2.   Poskytneme metodickou a$znalostní podporu$"editel)m v$odborn(ch tématech
3.   Vytvo"íme inspirativní prost"edí pro vzd%lávání$
4.   Zapojíme zájmové skupiny a$budeme s$nimi diskutovat

X/,%($(H8.$H*I

0aQMaQhdl(a+H.+A(*+:C%"%94/($E:+"'.$4%(H$:;-"9$94D
6.  Budeme usilovat o$posilování kompetencí "editel) !kol a$podporovat je v$jejich dosa&ení
7.   Vytvo"íme podmínky profesního rozvoje v!ech zam%stnanc)
8.   Budeme motivovat aktivní, inovativní a$kreativní u#itele$
9.   Podpo"íme d)stojnost a$respekt !kolsk(ch institucí a$zam%stnanc)
10. Pom)&eme !kolám rozvíjet jejich organiza#ní kulturu

0aQMaQhdl(Q91'.2128,9/($E:+"'.2A/4/(C</-"2C(*E1;"%:($(G8*D:
11.  Povedeme &áky k$samostatnému kritickému my!lení
12.  Povedeme &áky k$v%t!í zodpov%dnosti
13.  Nabídneme pestré zájmové aktivity a$metdody
14.  Zajistíme dobré klima ve !kolách 
15.  Propojíme !koly s$odborníky z$praxe
16.  Podpo"íme individuální rozvoj

(! _/-"+(C#+(*$G1@(C$#123'4*@(1/";(.E_r($ERr
(! R.B)%9/(-C+*+A%9+-"'(1;"/F(G8*D('E#+1'?D
(! 0+1C+#$(1+3#@^+(C#$4+.9/^+(*,':$"2(($E:+"'.$4%(
H$:;-"9$94D
(! R.B)%9/(C#%-"'G%(C$#123'4*@^+()*+,-"./(.E#8:4'(( ( (
4%,@(s%-*@(#%C23,'*I

R8.$H*I

=X^$#$*"%#(9%9/(9;4+(C,I"*@^+F(4+(-%(C#+A%.2A%(C+2H%(9$.%9%*J(
X^$#$*"%#(9%9/(C<%.,%*F(*"%#B(98-(:8(C<'.@-"(*Ev-C;4^2J((

X^$#$*"%#(98-(.I:%H2A%(A$*+(?,+.;*$F(A$*+(+-+39+-"J(
x/1<'(A-+2('9"%&#+.$9@(+-+39+-"'F(*"%#@(A%19$A/(?%-"9;F(.E-+2,$12(

-E"/:F(4+(</*$A/J((x/1<'(C,9/(-.@(H8.$H*I($E-,'3IJ(
MC#$.1+./(,/1<'(G'A/($EA%19$A/(.E-+2,$12(-E"%+#'%:'F(

*"%#@(H$-"8.$A/($E+3^$A2A/J{
- Warren Bennis
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Q:C,%:%9"$?9/(C,89
Implementace a$aktualizace Strategie bude navá-
zána na platnou organiza#ní strukturu magistrá-
tu. Funkci implementa#ní skupiny bude za!ti-o-
vat komise pro v(chovu a vzd%lávání.  g$#$9"%:(
!"#$"%&'%(321%(.%1+24/(+13+#2()*+,-"./F(*2,"2#I(
$E-C+#"2. Garant strategie je zodpov%dn( za iniciaci 
úkol) a$informování o$pln%ní aktivit v$jednotliv(ch 
klí#ov(ch oblastech a$díl#ích úkol) spojen(ch s$plá-
nováním projekt), vyhodnocováním a$monitorin-
gem. K$tomu budou vyu&ity díl#í evalua#ní metody 
a$nástroje. 
Garant Strategie bude p"i pln%ní úkol) spolupraco-
vat s$ dal!ími pracovníky magistrátu, #i jednotliv(-
mi ges#ními odbory. 
Realizace Strategie bude probíhat prost"ednictvím 
Ak#ního plánu. d*?9/( C,89( A%( 1I9$:'4*B( 98-"#+A(
-"#$"%&'4*@^+( C,89+.89/, kter( obsahuje kom-
plexní soubor úkol) vedoucích k$ napln%ní schvá-
len(ch priorit a$závazk) stanoven(ch ve Strategii. 

Úkoly jsou koncipovány dle jednotliv(ch Aktivit 
v$krátkodobém a$ st"edn%dobém horizontu. Mimo 
základní rámec úkol), kter( je vymezen ve Strate-
gii, bude tento ka&d( rok aktualizován v$návaznosti 
na postup realizace Strategie a$disponibilní 'nan#-
ní zdroje.
U$ ka&dého úkolu je nastavena odpov%dnost, ter-
mín pln%ní, spolupracující osoby, milníky i$ 'nan#-
ní náronost (v#. zdroje 'nancování). Zásadní pro 
dlouhodobou udr&itelnost Strategie a$kvalitu jejího 
"ízení je fakt, &e existuje -',98(.$H3$(:%H'(d*?9/:(
C,89%:($E#+HC+?"%:(:;-"$.
V$ pr)b%hu doby platnosti Strategie budou dále 
probíhat práce odborn(ch skupiny, které budou ad-
-hoc z"ízeny k$ jednotliv(m Aktivitám. Doporu#ení 
odborn(ch skupin budou sou#ástí procesu Aktua-
lizace.

P"i "ízení Strategie budeme pracovat s$komplexní 
!kálou evalua#ních technik a$nástroj). Politika roz-
hodování bude zalo&ená na faktech/datech (Evi-
dence based policy). Zam%"í  na  vytvá"ení, imple-
mentaci a$vyhodnocování jednotliv(ch intervencí, 
které budou realizovány.

Q:C,%:%9"$?9/(C#+4%-
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Zpráva o napl*ování 
Strategie

Aktualizace Strategie na základ% 
pr)b%&né evaluace, práce 
v odborn(ch skupinách na 
Aktivitách

Kontrola pln%ní Strategie a 
Ak#ního plánu uplynulého roku

x%1%9(Y(c<%H%9

i23%9(Y(!#C%9

a+,%(A%19+",'.B4^($*"@#D

&$#$9"(N*+,2(
(! odpovídá za pln%ní daného Úkolu
(! identi'kuje projektová rizika a$sna&í se je 

eliminovat
(! spoluprácuje samostan% s$dal!ími aktéry 

v$rámci projektováho p"ístupu

&$#$9"(!"#$"%&'%(
(! zodpovídá za implementaci Strategie
(! organizuje odborné skupiny a$"ídí komunikaci 

nap"í# v!emi aktéry a$zájmov(mi skupinami
(! iniciuje a$informuje  o$pln%ní aktivit 

v$jednotliv(ch klí#ov(ch oblastech
(! hodnotí pr)b%&né napl*ování Strategie 
(! p"edkládá zprávy o$pokroku realizace Strategie 

vedení m%sta
(! p"ipravuje Ak#ní plány

+13+#98(-*2C'9$
(! projednává v(chodiska a$navrhované "e!ení 

v$rámci speci'ck(ch Aktivit
(! p"ipravuje návrhy na revizi Strategie 

a$doporu#ení pro Úkoly p"i tvorb% Ak#ních 
plán)

*+:'-%(C#+(.B4^+.2($E.H1;,8.89/
(! zaji!-uje koordinaci strategického "ízení 

Strategie !kolství Pardubic 2030
(! posouzuje navrhované úkoly  a$Ak#ní plánu
(! monitoruje realizace Strategie
(! vykonává roli poradního orgánu vedení m%sta

#$1$(:;-"$($EH$-"2C'"%,-".+
(! schvaluje Strategii a$její aktualizaci
(! schvaluje zprávu o$pr)b%&né realizaci Strategie
(! schvaluje Ak#ní plány 

!%
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R8</(Y(]/A%9
Projednání aktualizace Strategie 
a návrhu Ak#ního plánu na 
nadcházející rok

]/A%9(Y(x'-"+C$1Rozpo#tov( 
v(hled Schvalování aktualizace Strategie 

a Ak#ního plánu v orgánech 
m%sta
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Hlavním úkolem procesu komunikace strategie 
!kolství 2030 m%sta Pardubice je najít jejich spe-
ci'ckou pozici v$ silném konkuren#ním prost"edí, 
vytvo"it nezam%nitelnou image a$následn% se pre-
zentovat jako n%co zcela v(jime#ného, neopakova-
telného a$unikátního. 

P"esto&e oblast !kolství není tradi#n% spojena se 
siln(m marketingem, naopak spí!e reaguje na ne-
gativní situace, budeme propagaci a$ komunikaci 
strategie v%novat velkou pozornost.  Chceme-li 
budovat presti&ní !kolství a$ocenit práci v!ech pra-
covník), je pozitivní prezentace prvním krokem, 
kter( musíme ud%lat. Zna#nou v(hodou je fakt, &e 
stavíme na siln(ch základech a$dosavadních úsp%-
!ích celého pardubického !kolství.

Hlavní cílové skupiny marketingového plánu komu-
nikace strategie jsou:
(! Obyvatelé m%sta Pardubice
(! D%ti a$&áci
(! Zam%stnanci systému !kolství m%sta
(! Podnikatelé a$'rmy
(! Média
(! Neziskové a$zájmové instituce
(! Odborná ve"ejnost
(! Ve"ejnost

!'"2$?9/($9$,BH$
Situa#ní anal(za p"edstavuje základní nástroj stra-
tegického managementu zna#ky a$její komunikace. 
Situa#ní anal(za se stane základem pro vypracování 
SWOT anal(zy,ve které se identi'kují silné a$slabé 
stránky, p"íle&itosti a$hrozby. Bude navr&en zp)sob, 
jak jich v$rámci kampan% zna#ky vyu&ít, nebo na-
opak p"edejít jejich negativním dopad)m.

Pro ú#ely situa#ní anal(zy se vyu&ije upraven( 5C 
model (Company, Competitors, Customers, Colla-
borators, Climate), kde postupn% bude analyzován 
aktuální stav zna#ky a$ jejich sub-brand), cílové 
skupiny z$hlediska segment) a$ a'nitních témat, 
prost"edí. a$kontext, ve kterém se zna#ka nachází. 

Budeme pracovat s$následujícími nástroji:

X+::29'"I(:$9$&%:%9"
Práce s$ fanou!ky a$ reakce na jejich komentá"e 
a$zprávy – dnes primárn% v$prost"edí sociálních sítí, 
ale obecn% platí pro jakoukoli interakci s$ cílovou 
skupinou. Cílem je mít spokojené u&ivatele, kte"í 
pozitivn% interagují s$na!ím obsahem. 

s,89*IF("'-*+.@(HC#8.I
P"esto&e velká #ást informací se dnes p"esouvá 
do online prostoru, neznamená to, &e by novinové 
#lánky a$tiskové zprávy ztratily v(znam.  !kolství je 
komplexní téma a$bude velmi slo&ité pro #tená"e se 
zorientovat a$tím mén% najít relevantní informaci. 
S$tím jak se navíc doba zrychluje, je #ím dál pravd%-
podobn%j!í, &e málokdo bude chtít pro#ítat n%koli-
kastránkové texty. Proto se zam%"íme na stru#né, 
srozumitelné a$zjenodu!ené informace.

PH"$^I(-E9+.'98<'
,ím v%t!í téma, tím v%t!í zájem ve"ejnosti a$ tím 
pádem i$médií. Aktivn% oslovíme noviná"e v$ na-
!em m%st%, okrese, kraji a$uka&te jim, co dobrého 
strategie p"inese. Budeme otev"ení a$ proaktivní 
a$vysv%tlíme i$mo&né problémy, které by se v$sou-
vislosti s$realizací stratrgie #i díl#ích aktivit mohly 
objevit.

g#$t*$�M2"1++#
V(lep plakát) #i prezentace v$ lokálním tisku je 
mo&ností, jak upozornit obecn% na existenci celého 
"e!eného tématu, nebo konkrétn% na ur#it( projekt 
#i ve"ejnou akci a$tím dále zv(!it pov%domí. Vizu-
ální identita bude navr&ena tak, aby v$m%stském 
prostoru upoutala co nejvíce pozornosti - a- u& gra-
'ckou, #i jazykovou jednoduchost. Speci'cká po-
zornost bude v%nována vyu&ití pakát) ve vnit"ních 
prostorách !kol.

d*4%
Osobní setkání je #asto nejd)le&it%j!í nástroj jaké-
koliv kampan%. Umo&ní cílové skupin% bli&!í inte-
rakci s$"e!en(m tématem a$p"ímé zapojení. V$ma-
ximální mí"e bude pro propagaci strategie vyu&ívat 

stávající eventy zam%"ené na v!echny cílové skupi-
ny (sportovní dny, d%tsk( a$studentsk( parlament, 
setkání rodi#), apod.)

!+4'8,9/(-/";
Sociální sít% jsou dnes celosv%tov% nejrychleji !í"ící 
se platformou pro sdílení informací. V$rámci komu-
nikace strtaegie !kolství hrají speci'ckou roli, kdy 
jejich prost"ednictvím je mo&né seznámit vysok( 
po#et lidí nap"í# cílov(mi skupinami s$tím, co stra-
tegie p"iná!í.
P"í tvorb% p"ísp%vk) je t"eba v&dy v%d%t, s$ k(m 
komunikujeme a$co chceme sv(m obsahem sd%lit. 
Pro prezentaci r)zn(ch informací se hodí r)zné for-
máty. Nap"íklad pro d)le&itá sd%lení se hodí prost( 
text nebo jednoduchá gra'ka atd.
Pomocí vhodn% zvolené kombinace formát) je také 
mo&né podpo"it organick( reach a$ engagement. 
U$ vizuálních p"ísp%vk) budeme dodr&ovat v&dy 
stejnou podobu, aby p)sobily jednotn%. 

"#$%"&'()

P"ísp%vek na na!em pro'lu, kter( vidí v!ichni u&i-
vatelé. Vyu&ijeme tyto formáty:
(! Prost( text – textov( p"ísp%vek
(! Sdílení p"ísp%vku – v$rámci FB
(! Sdílení odkazu (nap"íklad #lánku z$on-line médií)
(! Fotogra'e
(! Album
(! Video
(! Animace
(! Gra'ka
(! Anketa  
(! Karusel 
(! Událost

"#$*&+)

Formát krátk(ch videí (15 sec) bude vyu&ívan( 
p"edev!ím na Instagramu. Stories jsou unikátní 
v$tom, &e obsah je viditeln( pouze po dobu 24 ho-
din. Pomocí placené propagace je mo&né vytvo"it 
víceúrov*ové Stories. Dále budu p"íb%hy ve form% 
videí a písemné ukládány na kart% !koly.

Porovnáme, jak(m zp)soben komunikaci obdobn-
-(ch témat pojala dal!í m%sta, a$zam%"íme se té& 
na potenciální mo&nosti spolupráce a$co-brandingu 
s$dal!ími subjekty nebo jedinci ve m%st%.

Pro ve!keré PR aktivity spojené se strategií !kol-
ství ale i$obecn% je nastavení obsahového plánu 
pot"ebmé hned z$n%kolika d)vod):

(! 0<%^,%19+-". Zejména v$ p"ípad%, kdy 
realizujeme nebo budeme realizovat v%t!í 
mno&ství rozvojov(ch projekt), m)&e se 
vedení informa#ních kampaní snadno stát 
nep"ehledn(m. Obsahov( plán umo&ní udr&et 
si p"ehled o$ b%&ících kampaních, pou&it(ch 
nástrojích a$tím zaji!t%ní co nejv%t!ího zásahu.

(! U+9"#+,$. Díky obsahovému plánu si snadno 
udr&íme kontrolu nad uzáv%rkami #lánk) 
do místních zpravodaj), ale také nad tím, &e 
se nám nebudou p"ekr(vat aktivity spojené 
s$s$komunikací strategie a$ostatní PR aktivity 
m%sta.

(! U++#1'9$4%. Prost"ednictvím obsahového plánu 
m)&eme zkoordinovat ve!keré PR aktivity 
celého m%sta, aby se nep"ekr(valy a$navzájem 
neru!ily.

U+:29'*$4%(-"#$"%&'%
Konkurence
jak to d%lají 
jiná m%sta 
a$organizace?Zna#ka

její komunikace 
a$sub-brandy.

Spolupráce
potenciální 
partne"i a$akté"i.

Prost"edí
a$kontext
Trendy a$zm%ny.

Cílové 
skupiny
Segmenty a$data.
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(! P"ílohy
(! Pojmy a zkratky
(! Zdroje
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Z. Pardubice, Bene!ovo nám%stí 590     Ano Ano Ano
Z. Pardubice, Bratranc) Veverkov(ch 866    Ano Ano Ano
Z. Pardubice, Josefa Ressla 2258     Ano Ano Ano
Z. Pardubice, náb"e&í Závodu míru 1951    Ano Ano Ano
Z. Pardubice, Sta*kova 128      Ano Ano Ano
Z. Pardubice, .tefánikova 448     Ano Ano Ano
Z. Waldorfská Pardubice, Gorkého 867    Ano Ano Ano
ZU. Pardubice - Polabiny, Lonkova 510    Ano Ne Ne
ZU. Pardubice, Havlí#kova 925     Ano Ne Ne

D)m d%tí a$mláde&e ALFA Pardubice - Polabiny,     Ano Ne Ne
D)m d%tí a$mláde&e BETA Pardubice     Ano Ne Ne
M. ,ty"lístek Pardubice, Národních hrdin) 8    Ano Ano Ne
M. Doubek Pardubice - Svítkov a$Lány na D)lku    Ano Ano Ne
M. Duha Pardubice - Popkovice a$Staré ,ívice    Ano Ano Ne
M. Kamarád Pardubice, Teplého 2100     Ano Ano Ne
M. Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601    Ano Ano Ne
M. Klubí#ko Pardubice - Polabiny, Grusova 448    Ano Ano Ne
M. Koní#ek Pardubice, Bulharská 119     Ano Ano Ne
M. Korálek Pardubice, Rumunská 90     Ano Ano Ne
M. Kyti#ka Pardubice, Gebauerova 1691    Ano Ano Ne
M. Mot(lek Pardubice, Josefa Ressla 1992    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Dra&kovice 146     Ano Ano Ne
M. Pardubice - Dubina, Erno Ko!-ála 991    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Hostovice 30      Ano Ano Ne
M. Pardubice - Jesni#ánky, Raisova 226    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Ohrazenice, .kolská 225    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Polabiny, Bro&íkova 450    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Polabiny, Mlad(ch 158     Ano Ano Ne
M. Pardubice - Polabiny, Odborá") 345    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160   Ano Ano Ne
M. Pardubice, Bene!ovo nám%stí 2115     Ano Ano Ne
M. Pardubice, K$Polabinám 626     Ano Ano Ne
M. Pardubice, Na T"ísle 70      Ano Ano Ne
M. Pardubice, náb"e&í Závodu míru 1961    Ano Ano Ne
M. Pardubice, Pospí!ilovo nám%stí 1692    Ano Ano Ne
M. Pardubice, Wintrova II 579     Ano Ano Ne
M. Pastelka Pardubice - Polabiny, Rosická 157    Ano Ano Ne
M. Sluní#ko Pardubice, Gorkého 1521     Ano Ano Ne
M. Srdí#ko Pardubice, Lu2ka Matury 653    Ano Ano Ne
M. Zvone#ek Pardubice - Polabiny, Slune#ní 284   Ano Ano Ne
Z. a$M. Pardubice, A. Krause 2344     Ano Ano Ano
Z. a$M., Pardubice - Pardubi#ky, Kyjevská 25    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Dubina, Erno Ko!-ála 870    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 159    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Polabiny, Dru&stevní 305    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Polabiny, Npor. Eliá!e 344    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Polabiny, Prodlou&ená 283    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Spo"ilov, Kotkova 1287     Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 317    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Svítkov, .kolní 748     Ano Ano Ano
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STRATEGIE  dlouhodob( plán k$dosa&ení cíle
VIZE   p"edstava, #eho chceme v$budoucnosti dosáhnout
PRIORITA  sm%r, kter( se strategie ubírá
OPAT/ENÍ  zp)sob, jak(m bude priorita napl*ována
AKTIVITA   rámcová #innost
ÚKOL   konkrétní #innost, na bázi úkolu #i projektu
MEGATREND  rozsáhlá v(vojová tendence
EVALUACE  disciplína, která se zab(vá sb%rem a$vyhodnocováním dat, t(kajících  
   se kvality vzd%lávání, jak p"ímo ve !kolách, tak v$rámci celého   
   vzd%lávacího systému

Z.   základní !kola
M.   mate"ská !kola
DDM   d)m d%tí a$mláde&e
ZU.   základní um%lecká !kola
M.MT   Ministerstvo !kolství, mláde&e a$t%lov(chovy ,R
MAP   místní ak#ní plán
ORP   obec s$roz!í"enou p)sobností
. a$.Z   !koly a$!kolská za"ízení (pro ú#ely této strategie jsou !koly mate"ské,  
   Wzákladní, základní um%lecké, !kolská za"ízení jsou domy d%tí 
   a$mláde&e, !kolní dru&iny, !kolní jídelny)
RVP ZV   Rámcov( vzd%lávací program pro základní vzd%lávání
.VP   !kolní vzd%lávací program
CPD   Centrální polytechnické dílny
OMI   odbor majetku a$investic
O.KS   odbor !kolství, kultury a$sportu
O+P   odbor &ivotního prost"ední
OHA   odbor hlavního architekta
ORS   odbor rozvoje a$strategie
,.I   ,eská !kolní inspekce
NPI   Národní pedagogick( institut ,R (d"íve NIDV a$NÚV)

RUD   rozpo#tové ur#ení dani
ESIF   evropské sociální a investi#ní fondy

stakeholder  zainteresovaná strana 
big data   pojem pro enormní objemy dat, které je obtí&né zpracovávat v rozumném 
#ase    tradi#ními databázov(mi nástroji
design thinking  metodologie vyu&ívaná za ú#elem vytvá"ení nápad) a zlep!ení slu&eb, 
    proukt), proces) nebo prostor)
storytelling  interaktivní forma sd%lení p"íb%hu
community management systémová práce se skupinou zapojen(ch osob

B%&né v(daje (podle rozpo#tové skladby jsou ve t"íd% 5) se d%lí na:
(! neinvesti#ní nákupy – tj. v(daje na zbo&í a slu&by neinvesti#ní povahy a na v(daje související s 

pracovní silou (mzdy, pojistné)
(! neinvesti#ní transfery – tj. v(daje na neinvesti#ní ú#ely charakteru dotací, p"ísp%vk) a dávek 

poskytovan(ch mimo rozpo#et poskytovatele
(! neinvesti#ní p)j#ky – tj. návratn% poskytované prost"edky jin(m subjekt)m na neinvesti#ní ú#ely

Kapitálové v(daje (podle rozpo#tové skladby jsou ve t"íd% 6) se d%lí na:
(! investi#ní nákupy – tj. v(daje na po"ízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a akcií
(! investi#ní transfery – tj. v(daje charakteru dotací a p"ísp%vk) na investi#ní ú#ely, poskytované mimo 

rozpo#et poskytovatele
(! investi#ní p)j#ky – tj. návratn% poskytované prost"edky jin(m subjekt)m na investi#ní ú#ely

Celkové v(daje jsou souhrnem b%&n(ch a kapitálov(ch v(daj)
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Informace obsa&ené v$tomto dokumentu byly spole#ností AQE advisors, a.s. (dále jen "AQE") sestaveny na základ% 
informací poskytnut(ch p"i jednáních s$pracovníky a$vedením m%stského ú"adu statutárního m%sta Pardubice, se 
zástupci z"izovan(ch organizací a$z$ve"ejn% p"ístupn(ch zdroj), které spole#nost AQE pravideln% pou&ívá, av!ak 
neov%"uje. Tím m)&e b(t zp)sobeno, &e n%která tvrzení obsa&ená v$tomto dokumentu nemusejí pln% odrá&et skute#n( 
stav. Informace zohled*ují sou#asn( stav a$stanoviska spole#nosti AQE  k$dne!nímu dni, které se v!ak v$#ase mohou 
zm%nit. Tento dokument m)&e obsahovat d)v%rné materiály, které jsou majetkem spole#nosti AQE. Tento dokument 
(ani jakákoliv jeho #ást) nesmí b(t rozmno&ován, dále distribuován nebo p"edán, p"ímo #i nep"ímo, jakékoliv t"etí 
stran% bez p"edchozího písemného souhlasu spole#nosti AQE. 



Odbor !kolství, kultury a$sportu
Statutární m%sto Pardubice

Pern!t(nské nám%stí 1
530 21 Pardubice

www.pardubice.eu

Zab(vá se oblastmi spole#enského &ivota, !kolství, 
zdravotnictví, kultury, sportu a$cestovního ruchu ve m%st%, 
jejich rozvojem a$podporou. Poskytuje podporu rad% m%sta 

p"i pln%ní úkol) z"izovatele p"ísp%vkov(ch organizací 
a$organiza#ních slo&ek m%sta p)sobících v$oblasti !kolství, 

zdravotnictví, kultury a$informa#ních slu&eb. 

D%láme práci nikoliv z$d)vodu povinností, ale proto&e nás to 
baví. Baví nám p"iná!et inovace do ve"ejné správy, baví nás 
pracovat moderními metodami a$postupy.  Baví nás vid%t 

úsm%v na tvá"ích na!ich d%tí, &ák), obyvatel m%sta. Líbí-li se 
i$Vám na!e práce, poj2te pracovat s$námi.
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Statutární město Pardubice                
Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
Rada města 

 
vyhlašuje dne 19. 10. 2020  

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

konkurs 
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

 
Základní školy Montessori Pardubice, příspěvkové organizace 

 
Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: 1. 1. 2021, předpokládané 
zahájení činnosti ředitele základní školy od 1. 9. 2021.* 
 
 

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

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

• vysokoškolské vzdělání získané v magisterském studijním programu 
• předpokládá se velmi dobrá znalost v těchto oblastech: 
• školská legislativa, správní řízení ve školství, finanční hospodaření škol, pracovně právní vztahy 

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

 
Upozornění: 

• uchazeči mohou být dle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, podrobeni doplňkovému hodnocení ve formě 
psychodiagnostiky 

 
K přihlášce přiložte: 

 
• úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• přehled o průběhu předchozích zaměstnání** 
• strukturovaný profesní životopis v českém jazyce 
• koncepci dalšího rozvoje školy v českém jazyce (max. 5 stran strojopisu A4, doporučeno v koncepci 

uvést oblast legislativních podmínek, oblast personální, oblast vzdělávací, řídící proces, strategie  
a vize) 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 
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• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky školy (ne 
starší 2 měsíců) 

 
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte do 6. 11. 2020 do 14:30 hodin na adresu 
 
Mgr. Olga Havlíková 
Magistrát města Pardubic 
Odbor školství, kultury a sportu 
Pernštýnské nám. 1 
530 21 Pardubice 
 
V případě podání žádosti prostřednictvím poštovních služeb je rozhodující fyzická přítomnost přihlášky na 
úřadě do 6. 11. 2020 do 14:30 hodin. 
 
 
 
 
Obálku označte heslem:  
„KONKURS – ZŠ Montessori Pardubice - NEOTEVÍRAT“ 
 
 
Další informace o zpracování osobních údajů najdou uchazeči na adrese: 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/kancelar-tajemnika/zpracovani-osobnich-
udaju/ 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 20. 10. 2020 
 
Vyvěšeno dne: 20. 10. 2020 
Sejmuto dne: 9. 11. 2020 
 
* Pracovní poměr ředitele příspěvkové organizace vznikne od 1. 1. 2021, ale činnost základní školy bude zahájena až od 
1. 9. 2021. Pro bližší informace se obracejte na výše uvedenou kontaktní osobu. 
**Pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích 
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem včetně uvedení pracovního zařazení. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Charvát 
primátor statutárního města Pardubic 
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Dodatek č. 5 

Smlouvy o poskytování služeb  
(Služby provozu SVOP) 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
dne 18. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků, (dále jen „Smlouva“) 

 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:   Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO:   00274046 
DIČ:   CZ274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  326561/0100 
Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupeno ve věcech plnění smlouvy: 
Ing. Mgr. Radimem Jelínkem, Ph.D., vedoucím kanceláře primátora 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Ing. Jiřím Kynclem, vedoucím oddělení krizového řízení 
 
(dále též: „objednatel“) 
 
a  
 
Obchodní firma: Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČO:    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, vložka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Milanem Ryšánem, vedoucím divize Veřejné osvětlení 
 
(dále též: „poskytovatel“) 
    

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 Smlouvy 
(dále jen „Dodatek č. 5“) 



2. strana 
 

 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se zrušují veškerá ujednání v Příloze č. 1 ke smlouvě 

nadepsané jako „OBJEM PRACÍ A SJEDNANÁ CENA PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2020“ 
a nahrazují se ujednáními uvedenými v Příloze č. 1 ke Smlouvě nadepsané jako „OBJEM 
PRACÍ A SJEDNANÁ CENA PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2021“, která je uvedena 
v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5. 
 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že se zrušují veškerá ujednání v Příloze č. 2 ke Smlouvě 
nadepsané jako „UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ SVOP V MAJETKU MĚSTA PARDUBICE NA 
STOŽÁRECH SMP A.S.“ a nahrazují se ujednáními uvedenými v Příloze č. 2 ke Smlouvě 
nadepsané jako „UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ SVOP V MAJETKU MĚSTA PARDUBICE NA 
STOŽÁRECH SMP A.S.“, která je uvedena v příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 5. 

 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 

platná a účinná. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 5 
odešle Dodatek č. 5 k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 
ČR. O uveřejnění Dodatku č. 5 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 prohlašují, že žádná část Smlouvy nebo Dodatku č. 5 nenaplňuje znaky 

obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 
což stvrzují svým podpisem. 

 
5. Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě 

vyhotovení.  
 

6. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran  
a účinnosti dnem 1. 1. 2021, nejdříve však uveřejněním Dodatku č. 5 v registru smluv 
v souladu s ustanovením uvedeným v odst. 2 tohoto článku Dodatku č. 5.  

 
7. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 5 zveřejněn ani do tří měsíců 

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

 
 
 
 



3. strana 
 

Přílohy:  
 

1. OBJEM PRACÍ A SJEDNANÁ CENA PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2021 
2. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ SVOP V MAJETKU MĚSTA PARDUBICE NA 

STOŽÁRECH SMP A.S. 
 
 
 
V Pardubicích dne      V Pardubicích dne   
 
Za objednatele      Za poskytovatele   
     
 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Ing. Martin Charvát     Ing. Petr Beneš 
primátor města Pardubic    předseda představenstva 
 
 
 
 
 
       …………………………………….. 
       Ing. Aleš Kopecký  
       místopředseda představenstva 
 
 
 
DOLOŽKA 
 
Předmět tohoto dodatku č. 5 smlouvy o poskytování služeb ze dne 18. 12. 2015 byl schválen 
usnesením Rady města Pardubic č. ………………. ze dne ………………... 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D., vedoucí kanceláře primátora 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 65. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 19.10.2020 od 10:00 hodin  

prostřednictvím videokonference 

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

 

I. 
Schválení programu jednání 

Do programu byly navrženy k zařazení dvě nové zprávy: 

- „Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře DPmP a.s. (pokyn k obchodnímu vedení – 
pořízení pozemků pro „Novostavbu Terminálu JIH“ – zařazena jako bod č. 47 

- „Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“ – zařazena jako bod č. 48 

„Diskuse“ tak byl zařazena jako bod č. 49. 

 

Program 65. řádné schůze RmP byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

1. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

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

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
2. 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 
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3. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
4. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

5. 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 

6. Aplikace Rentel - rok 2021 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Matičková Ivana, kancelář tajemníka 
7. Veřejné zakázky-KT 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

8. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky k účasti v soutěžním workshopu a 
ustanovení hodnotící komise v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu - OHA. 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 

9. Výběr zhotovitele v rámci zakázky malého rozsahu "Návrh uspořádání uličního profilu ul. 17. 
listopadu" 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 

10. Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti CPD, z.s. 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Netolická Věra, útvar interního auditu 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
11. Aktualizace investičního záměru - CPD a GAMPA 

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

Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 
Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 
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12. Startovací bydlení pro mladé 

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

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Valášková Kristina, odbor majetku a investic 

13. Smlouvy o nájmu bytu-domovníci 

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

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
14. PAP PARDUBICE o.p.s. - změna nájemní smlouvy 

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

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
15. 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 
16. Smlouva o výpůjčce movitých věcí - Dostihový spolek a.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macháně Jiří, odbor rozvoje a strategie 

Netolická Věra, útvar interního auditu 
17. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

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

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

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

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
Denková Monika, odbor ekonomický 

19. Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
20. Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
21. Pardubické vánoční trhy 2020 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
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22. Nařízení o maximálních cenách hřbitovních a kremačních služeb a dodatek k příkazní smlouvě 
se SmP a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
Nuckolls Petr, kancelář tajemníka 

23. Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2022 - úprava 

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

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

24. Záležitosti EBA a.s. (schválení Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo ZK, ostatní) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

25. 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 

26. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. (Program valné hromady) 

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

27. Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Komorní filharmonie Pardubice 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
28. Smlouva o dotaci na provozování OML Arnošt z Pardubic 

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

Bureš Pavel, odbor dopravy 
29. Smlouva o dotaci na zvláštní přepravu handicapovaných 

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

Bureš Pavel, odbor dopravy 
30. Projektový záměr a identifikační listina projektu - nasvětlení objektů a zdroje 

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

31. Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (provoz ZSP) 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Macháně Jiří, odbor rozvoje a strategie 

Netolická Věra, útvar interního auditu 
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32. Schválení dotační smlouvy na provoz ZSP se společností Dostihový spolek a.s. 

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

Netolická Věra, útvar interního auditu 
33. Projektový záměr a identifikační listina projektu - Portfolio projektů a významných investic s 
vazbou na rozpočet města 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
34. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
35. Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
36. Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
37. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

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

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

38. Strategie školství Pardubice 2030 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Harvánková Jana, odbor školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

39. Organizační záležitosti ZŠ Montessori Pardubice 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
40. Vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků základních a středních škol v Pardubicích za školní rok 
2019/20 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
Šťásková Dana, odbor životního prostředí 

41. Úprava platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem 
Pardubice v oblasti zdravotnictví 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
42. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro výzvu 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 
43. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb se společností Služby města Pardubic a.s. 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kyncl Jiří, kancelář primátora 

44. Záležitosti komisí RmP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
45. Záležitosti OHA MmP – agenda územního plánování 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Zitko Michal, tajemník magistrátu 
46. Žádost o dotaci - Projekt Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice 

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

Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie 
47. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře DpmP a.s. (pokyn k obchodnímu vedení - pořízení 
pozemků pro "Novostavbu Terminálu JIH" 

P: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
Kvaš Petr, náměstek primátora 
Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

48. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
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49. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Terminál B 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Dvořáčková Helena, zastupitelka města Pardubic 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
Picpauer Jan, odbor majetku a investic 

Stav sportovišť a kapacity tělocvičen/sálů ZŠ a DDM 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Registr smluv 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

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

Šťásková Dana, odbor životního prostředí 
 

 
 

II. 
Schválení usnesení z 64. mimořádné schůze RmP dne 13.10.2020 a jmenování 

ověřovatelů z 65. řádné schůze RmP dne 19.10.2020 

Zápis a usnesení z 64. mimořádné schůze RmP byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 65. řádné schůze RmP byli jmenováni Petr Kvaš 
            Vladimír Martinec 
 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení RmP 

Zpravodaj: František Brendl, místopředseda Kontrolního výboru ZmP 
- stručně okomentoval předložený materiál 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4406/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze unsesení v řádcích č. 1 - 5, 7 - 9, 11 - 51, 
53 - 60, 62 - 80, 82 - 84, 86 - 87, 89 - 102, 105 - 171, 173 - 179 a 181 - 189. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v evidenci plnění usnesení ponechat úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 6, 10, 52, 61, 81, 
85, 88, 103, 104, 172 a 180. 

 

2 
Zpráva komise pro pozemky a reklamu 

 
Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- podrobně okomentoval především nedoporučené návrhy na usnesení č. 25, 26, 27 a 28. 
V diskusi poté zodpověděl dotazy členů rady. 

 
Rozprava: 
Vít Ulrych – požádal o podrobnější doplnění informací k návrhu na usnesení č. 1 
 
Vítězslav Štěpánek – vznesl dotaz ke způsobu řešení případů, kdy je obecní pozemek nelegálně 
zaplocen a využíván, zda pro řešení existují pravidla, případně zda by nebylo vhodné je vypracovat. 
Reagoval D. Stránský – týká se např. návrhu č. 2. Obecně je u každého pozemku snaha zjistit jeho 
historii. V mnoha případech si současní majitelé v tomto stavu nemovitost již koupili, těžko posoudit, 
zda se zaplocení obecního pozemku kdysi udělalo úmyslně či neúmyslně, mapy dříve nebývaly 
přístupné, při digitalizaci docházelo taky k rozparcelování. Proto se každý takovýto případ řeší 
individuálně, v mnoha případech se nejedná o úmysl, není proto vhodné posuzovat všechny stejně. 
 
Tomáš Pelikán – podrobně okomentoval návrh na usnesení č. 27 a požádal o jeho samostatné 
hlasování. V této věci s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o 
obcích byla z jeho strany podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
Reagoval D. Stránský – chápe situaci, v případě, že by byl návrh č. 27 přijat, předloží nový návrh na 
usnesení z důvodu potřeby zrušení stávajícího usnesení (viz přijaté usnesení č. R/4429/2020. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4407/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 5375 o výměře 54 m2 (18 m2+36 m2) v k.ú. 
Pardubice, 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 zahrádky se zahradním posezením za podmínky akceptace případných 
stavebních úprav objektu č.p. 2244. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako st.p.č. 5375 o výměře 54 m2 (18 
m2+36 m2) v k.ú. Pardubice s  XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4408/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemků označených jako p.p.č. 1042/21 o výměře 76 m2, p.p.č. 2988/3 o výměře 8 m2, vše 
v k.ú. Pardubice 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. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemků označených jako p.p.č. 1042/21 o výměře 76 m2, 
p.p.č. 2988/3 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4409/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku pozemku označeného jako p.p.č. 636/14 o výměře 18 m2 v k.ú. Nemošice společnosti 
GASCO spol. s r.o., IČO 15049035, se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, na dobu 
určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavby na výše uvedeném pozemku z vlastnictví 
vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, 



  10 

za účelem stavby pochůzné plochy pro místo pro přecházení Vodárenské ulice  - osob z areálu 
firem  Modelárna, GASCO, plynová stanice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod stavby vybudované pochůzné plochy na pozemku označeném jako p.p.č. 636/14 
o výměře 18 m2 v k.ú. Nemošice, z vlastnictví společnosti GASCO spol. s r.o., IČO 15049035, se 
sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, a 
to po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedenou stavbu. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku označeného jako p.p.č. 636/14 o výměře 18 m2 v k.ú. 
Nemošice se společností GASCO spol. s r.o., IČO 15049035, se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 
530 03 Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu stavby vybudované pochůzné plochy na pozemku 
označeném jako p.p.č. 636/14 o výměře 18 m2 v k.ú. Nemošice, z vlastnictví společnosti GASCO 
spol. s r.o., IČO 15049035, se sídlem Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4410/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 890/7 o výměře 15 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem užívání jako 
parkovací místo pro osobní auto pro tělesně postiženou osobu XXXXXXXXXXXXX držitelku ZTP/P 
průkazu č. 005081345 za podmínky, že ve smlouvě o výpůjčce bude ustanovení o možnosti 
předčasného vrácení předmětu výpůjčky dle ustanovení § 2198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. pro 
případ realizace investiční akce města/městského obvodu "rekonstrukce ploch u čp. 1496 – 1498", 
a to v termínu určeném půjčitelem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 890/7 o výměře 15 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4411/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako 
st.p.č.  1638 v k.ú. Pardubice společnosti JAS DEVELOPMENT s.r.o., IČO 02883651, se sídlem 
generála Svobody 202, Rosice, 533 51 Pardubice, se vzdušným přesahem klimatizačních jednotek 
ve výšce spodního okraje konstrukce 2,5 m nad pozemkem města, které budou umístěny na fasádě 
bytového domu č.p. 900 ul. Bratranců Veverkových, šíře přesahu 40 cm, po dobu jejich umístění. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydat souhlas statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako st.p.č.  1638 
v k.ú. Pardubice společnosti JAS DEVELOPMENT s.r.o., IČO 02883651, se vzdušným přesahem 
klimatizačních jednotek ve výšce spodního okraje konstrukce 2,5 m nad pozemkem města, které 
budou umístěny na fasádě bytového domu č.p. 900 ul. Bratranců Veverkových, šíře přesahu 40 cm, 
po dobu jejich umístění. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4412/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemků označených jako p.p.č. 
91/1, p.p.č. 92/2, p.p.č. 93/1, p.p.č. 100/2, vše v k.ú. Nemošice státnímu podniku Povodí Labe, 
státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec 
Králové,s dočasným záborem předmětných pozemků v rozsahu 539,67 m2 (přístup a příjezd k 
předmětné stavbě a umístění zařízení staveniště a dočasné mezideponie stavebního materiálu), 
prokácením keřových porostů pro stavbu „Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábřežních zdí “ 
na dobu určitou do 31.12.2024, za podmínky opětovného zalesnění u pozemku označeného jako 
p.p.č.100/2 v k.ú. Nemošice, a za podmínky uvedení pozemků do původního stavu po ukončení 
stavby.  
Souhlas bude vydán formou uzavření smlouvy o právu provést stavbu. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábřežních zdí “ 
na pozemcích označených jako p.p.č. 91/1, p.p.č. 92/2, p.p.č. 93/1, p.p.č. 100/2, vše v k.ú. 
Nemošice se státním podnikem Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4413/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 2318/17 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX se vzdušným přesahem střechy domu čp. 1268 na pozemku označeném jako 
st.p.č. 2373 v k.ú. Pardubice, šířka přesahu 40 cm, po dobu trvání stavby umístěné na pozemku 
označeném jako st.p.č. 2373 v k.ú. Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydat souhlas vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 2318/17 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX se vzdušným přesahem střechy domu čp. 1268 na pozemku označeném jako 
st.p.č. 2373 v k.ú. Pardubice, šířka přesahu 40 cm, po dobu trvání stavby umístěné na pozemku 
označeném jako st.p.č. 2373 v k.ú. Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4414/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 
2423/5 v k.ú. Pardubice Společenství pro dům čp. 2498 – 2500 K Blahobytu, Pardubice, IČO 
28819560, se sídlem K Blahobytu 2500, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, se vzdušným 
přesahem budoucí zrekonstruované střechy v šíři přesahu 30 cm, a to po dobu trvání stavby 
umístěné na pozemku označeném jako st. p. č.4975 v k.ú. Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydat souhlas statutárního města Pardubice jako vlastníka pozemku označeného jako p.p.č. 2423/5 
v k.ú. Pardubice Společenství pro dům čp. 2498 – 2500 K Blahobytu, Pardubice, IČO 28819560, se 
sídlem K Blahobytu 2500, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, se vzdušným přesahem budoucí 
zrekonstruované střechy v šíři přesahu 30 cm, a to po dobu trvání stavby umístěné na pozemku 
označeném jako st. p. č.4975 v k.ú. Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4415/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 382/4, p.p.č. 382/47, p.p.č. 
451/2, vše v k.ú. Dražkovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,v rozsahu geometrického plánu č. 717-
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301/2020, spočívajícího v provozování vybudované trasy elektrického kabelového vedení nn v 
rámci stavby „Pardubice, Dražkovice, 229/33, KNN“ za jednorázovou náhradu u pozemků 
označených jako p.p.č. 382/4, p.p.č. 382/47, vše v k.ú. Dražkovice ve výši 200,- Kč/bm+DPH, u 
pozemku označeného jako p.p.č. 451/2 v k.ú. Dražkovice ve výši 300,- Kč/bm+DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 382/4, 
p.p.č. 382/47, p.p.č. 451/2, vše v k.ú. Dražkovice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, v rámci stavby „Pardubice, Dražkovice, 229/33, KNN“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4416/2020               (pro 11, 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. 596/8, p.p.č. 598/88, p.p.č. 596/17, p.p.č. 2720/1, p.p.č. 598/6, vše v k.ú. 
Pardubice,ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, spočívající v uložení a provozování kabelového vedení NN v 
rámci stavby „Pce, JUDr. Krpaty 1.etapa obnova knn, kvn“, za jednorázovou náhradu ve výši 300,- 
Kč/bm+DPH, za podmínky doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene 
žadatelem a za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich 
kořenovým systémem, a uložení vedení do chráničky z důvodu zachování vzrostlých stromů. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 596/8, p.p.č. 598/88, p.p.č. 596/17, 
p.p.č. 2720/1, p.p.č. 598/6, vše v k.ú. Pardubice,ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, v rámci stavby „Pce, JUDr. Krpaty 1.etapa obnova knn, kvn“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4417/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 496/2, p.p.č. 496/4, vše v k.ú. 
Pardubičky, p.p.č. 356/1, p.p.č. 356/2, p.p.č. 97/3, vše v k.ú. Drozdice, ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,   v 
rozsahu geometrických plánů č. 309-544/2020 a č. 1579-544/2020, za jednorázovou náhradu ve 
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výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v provozování vybudovaného kabelového vedení v rámci 
stavby „Pce, Drozdice stp.č. 107-knn-PROFIMK“. 
II. Rada města Pardubic 
Uděluje 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 496/2, 
p.p.č. 496/4, vše v k.ú. Pardubičky, p.p.č. 356/1, p.p.č. 356/2, p.p.č. 97/3, vše v k.ú. Drozdice, ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, v rámci stavby „Pce, Drozdice stp.č. 107-
knn-PROFIMK“.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/4418/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako st.p.č. 9461, p.p.č. 4376/1, p.p.č. 4364, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3710/9, p.p.č. 1692/2, 
p.p.č. 2632/11, p.p.č. 3989, p.p.č. 3710/15, p.p.č. 3718/3, p.p.č. 3718/21, p.p.č. 3710/8, p.p.č. 
3702/1, p.p.č. 3710/36, p.p.č. 3710/40, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 3810, p.p.č. 3808, p.p.č. 3801/1, p.p.č. 
3711, p.p.č. 3809, p.p.č. 3807, p.p.č. 3804/1, p.p.č. 3638/4, p.p.č. 3702/30, p.p.č. 3735, p.p.č. 
3702/33, p.p.č. 3616/1, p.p.č. 3805, p.p.č. 3645/18, p.p.č. 3671/21, p.p.č. 3648/2, p.p.č. 3645/23, 
p.p.č. 3645/4, p.p.č. 3707/15, p.p.č. 3706/6, p.p.č.  3855/12, p.p.č. 3710/21, p.p.č. 1695/3, p.p.č. 
3987/5, p.p.č. 1695/5, vše k.ú. Pardubice, p.p.č. 131/49, p.p.č. 132/1, p.p.č. 132/13, p.p.č. 132/14, 
p.p.č. 131/52, p.p.č. 131/55, p.p.č. 120/4, p.p.č. 556/20, p.p.č. 131/12, p.p.č. 120/100, p.p.č. 118/4, 
p.p.č. 118/6, p.p.č. 120/118, p.p.č. 556/19, p.p.č. 132/7, p.p.č. 132/3, p.p.č. 132/2, p.p.č. 131/30, 
p.p.č. 131/39, p.p.č. 131/36, p.p.č. 131/80, p.p.č. 131/79, p.p.č. 131/53, p.p.č. 556/5, p.p.č. 117/11, 
p.p.č. 131/25, p.p.č. 131/26, vše v k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti  
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, 
za jednorázovou náhradu u pozemku označeného jako st.p.č. 9461 k.ú. Pardubice ve výši 1.200,- 
Kč/bm+DPH, u pozemků označených jako p.p.č. 4376/1, p.p.č. 4364, p.p.č. 1692/2, p.p.č. 1695/3, 
p.p.č. 1695/5, p.p.č. 2632/11, p.p.č. 3702/30, p.p.č. 3710/9, p.p.č. 3710/36, p.p.č. 3718/3, p.p.č. 
3718/21, p.p.č. 3801/1, p.p.č. 3804/1, p.p.č. 3809, p.p.č. 3989, p.p.č. 3638/4, p.p.č. 3677/1, p.p.č. 
3702/1, p.p.č. 3702/33, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3710/8, p.p.č. 3710/15, vše v k.ú. Pardubice ve výši 
200,- Kč/bm+DPH, u pozemků označených jako p.p.č. 3616/1, p.p.č. 3645/18, p.p.č. 3671/21, p.p.č. 
3710/40, p.p.č. 3711, p.p.č. 3805, p.p.č. 3807, p.p.č. 3810, p.p.č. 3808, p.p.č. 3987/5, p.p.č. 3735, 
p.p.č. 3645/23, p.p.č. 3648/2, p.p.č. 3706/6, p.p.č. 3707/15, p.p.č. 3710/21, p.p.č.  3855/12, p.p.č. 
3645/4, vše v k.ú. Pardubice ve výši 300,- Kč/bm+DPH, u pozemku označeného jako p.p.č. 131/36 v 
k.ú. Trnová ve výši 50,- Kč/bm+DPH, u pozemků označených jako p.p.č. 117/11, p.p.č. 118/4, p.p.č. 
131/12, p.p.č. 131/39, p.p.č. 131/49, p.p.č. 131/53, p.p.č. 131/79, p.p.č. 132/1, p.p.č. 132/3, p.p.č. 
132/14, p.p.č. 556/5, p.p.č. 556/20, vše v k.ú. Trnová ve výši 300,- Kč/bm+DPH, u pozemků 
označených  jako p.p.č. 118/6, p.p.č. 120/4, p.p.č. 120/100, p.p.č. 120/118, p.p.č. 131/25, p.p.č. 
131/30, p.p.č. 131/26, p.p.č. 131/52, p.p.č. 131/55, p.p.č. 131/80, p.p.č. 132/2, p.p.č. 556/19, p.p.č. 
132/13, p.p.č. 132/7, vše v k.ú. Trnová ve výši 100,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a 
provozování optických kabelů  v rámci stavby „INS_FTTH_CZ_1689_Polabiny_teplovod“, za těchto 
podmínek: 
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- doložení geometrického plánu na zaměření rozsahu věcného břemene žadatelem,  
- úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem, 
- koordinace činnosti žadatele se subjekty jednotlivých závazkových vztahů na předmětných 
pozemcích tak, aby nedocházelo ke sporům. Výčet aktuálních závazkových vztahů na předmětných 
pozemcích bude přílohou smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako st.p.č. 9461, p.p.č. 4376/1, p.p.č. 4364, 
p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3710/9, p.p.č. 1692/2, p.p.č. 2632/11, p.p.č. 3989, p.p.č. 3710/15, p.p.č. 
3718/3, p.p.č. 3718/21, p.p.č. 3710/8, p.p.č. 3702/1, p.p.č. 3710/36, p.p.č. 3710/40, p.p.č. 3677/1, 
p.p.č. 3810, p.p.č. 3808, p.p.č. 3801/1, p.p.č. 3711, p.p.č. 3809, p.p.č. 3807, p.p.č. 3804/1, p.p.č. 
3638/4, p.p.č. 3702/30, p.p.č. 3735, p.p.č. 3702/33, p.p.č. 3616/1, p.p.č. 3805, p.p.č. 3645/18, p.p.č. 
3671/21, p.p.č. 3648/2, p.p.č. 3645/23, p.p.č. 3645/4, p.p.č. 3707/15, p.p.č. 3706/6, 
p.p.č.  3855/12, p.p.č. 3710/21, p.p.č. 1695/3, p.p.č. 3987/5, p.p.č. 1695/5, vše k.ú. Pardubice, 
p.p.č. 131/49, p.p.č. 132/1, p.p.č. 132/13, p.p.č. 132/14, p.p.č. 131/52, p.p.č. 131/55, p.p.č. 120/4, 
p.p.č. 556/20, p.p.č. 131/12, p.p.č. 120/100, p.p.č. 118/4, p.p.č. 118/6, p.p.č. 120/118, p.p.č. 
556/19, p.p.č. 132/7, p.p.č. 132/3, p.p.č. 132/2, p.p.č. 131/30, p.p.č. 131/39, p.p.č. 131/36, p.p.č. 
131/80, p.p.č. 131/79, p.p.č. 131/53, p.p.č. 556/5, p.p.č. 117/11, p.p.č. 131/25, p.p.č. 131/26, vše v 
k.ú. Trnová, ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, v rámci stavby 
„INS_FTTH_CZ_1689_Polabiny_teplovod“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/4419/2020               (pro 11, 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. 2335/40, p.p.č. 2335/39, p.p.č. 2589/23, p.p.č. 2290/33, p.p.č. 2290/27, 
p.p.č. 3144/1, p.p.č. 2309/4, p.p.č. 2274/1, p.p.č. 2277/1, p.p.č. 2290/29, p.p.č. 2290/1, p.p.č. 
2286/12, p.p.č. 2290/30, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 
27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za 
jednorázovou náhradu ve výši  1.000,- Kč+DPH, spočívající v uložení a provozování 
telekomunikačního vedení v rámci akce „Dukla sportovní – Revitalizace sportovního areálu, 
rekonstrukce, dostavba a výstavba“, za podmínky doložení geometrického plánu na zaměření 
rozsahu věcného břemene žadatelem, za podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se 
vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem, a za podmínky koordinace s projektovou 
dokumentací akce „Dukla sportovní – Revitalizace sportovního areálu, rekonstrukce, dostavba a 
výstavba“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o  smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2335/40, p.p.č. 2335/39, p.p.č. 
2589/23, p.p.č. 2290/33, p.p.č. 2290/27, p.p.č. 3144/1, p.p.č. 2309/4, p.p.č. 2274/1, p.p.č. 2277/1, 
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p.p.č. 2290/29, p.p.č. 2290/1, p.p.č. 2286/12, p.p.č. 2290/30, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch 
společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, v rámci akce „Dukla sportovní – Revitalizace 
sportovního areálu, rekonstrukce, dostavba a výstavba". 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/4420/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2155/1, p.p.č. 2309/5, vše v 
k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9421-2231/2020, ve prospěch 
společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, PSČ 400 01 Ústí nad Labem, 
za jednorázovou náhradu u pozemku označeného jako p.p.č. 2309/5 v k.ú. Pardubice ve výši 300,- 
Kč/bm+DPH a u p.p.č. 2155/1 v k.ú. Pardubice ve výši 200,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v 
provozování nově vybudovaného plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko NTL 
Pardubice-Gorkého“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2155/1, 
p.p.č. 2309/5, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9421-2231/2020, 
ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, v rámci akce „Reko NTL Pardubice-Gorkého“.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/4421/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2165/1, p.p.č. 2252/26, p.p.č. 
2271, p.p.č. 2276/2, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9412-
2060/2020, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 
PSČ 400 01 Ústí nad Labem, za jednorázovou náhradu u pozemku označeného jako p.p.č. 2165/1, 
p.p.č. 2276/2, vše v k.ú. Pardubice ve výši 300,- Kč/bm+DPH a u pozemku označeného jako p.p.č. 
2252/26, p.p.č. 2271, vše v k.ú. Pardubice ve výši 200,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v provozování 
nově vybudovaného plynárenského zařízení uloženého v rámci akce „Reko NTL Pardubice-
Jilemnického“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2165/1, 
p.p.č. 2252/26, p.p.č. 2271, p.p.č. 2276/2, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým 
plánem č. 9412-2060/2020, ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČ 27295567, v rámci akce 
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„Reko NTL Pardubice-Jilemnického". 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/4422/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2271 o výměře 56 m2 v k.ú. Pardubice Společenství 
vlastníků jednotek v domě Jilemnického ul. 2236-39 v Pardubicích, IČO 25989545, se sídlem 
Jilemnického 2239, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní 
dobou, za nájemné 35,-Kč/m2/rok povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, za účelem užívání a rekonstrukce stávajícího vjezdu pro kola a kočárky do 
zadního vchodu do domu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2271 o výměře cca 32 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek v domě 
Jilemnického ul. 2236-39 v Pardubicích, IČO 25989545, se sídlem Jilemnického 2239, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu 500,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2271 o výměře 56 m2 v 
k.ú. Pardubice se Společenstvím vlastníků jednotek v domě Jilemnického ul. 2236-39 v Pardubicích, 
IČO 25989545. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/4423/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o výměře cca 700 m2 v k.ú.  Staré Čívice 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., 
IČO 25269674, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2734/16/2019 ze dne 29. 8. 2019 
ve výši 800,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
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doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku 
žadatelem.  
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po uzavření smluv o zřízení věcných břemen se společnostmi Vodovody a kanalizace Pardubice 
a.s., IČO 601086631, a Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 27916430, na předmětný pozemek a po 
vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí, 
- po přemístění reklamního totemu a po realizaci přeložky veřejného osvětlení mimo prodávaný 
pozemek,  
- po vyjmutí předmětné části pozemku z nájemní smlouvy uzavřené s XXXXXXXXXXXXX,  
- po doložení písemné dohody týkají se kamenného valu s XXXXXXXXXXXXX.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/4424/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/6 o výměře cca 363 m2, 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. 2734/16/2019 ze dne 29. 8. 2019 ve výši 800,- 
Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelem.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 601086631, na předmětný pozemek a po vkladu práv 
vyplývajícího z této smlouvy do katastru nemovitostí.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/4425/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh směny pozemků označených jako p.p.č. 2515/25 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice za p.p.č. 2515/22 o výměře 13 m2 v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX bez finančního vyrovnání. 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/4426/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 m2 (dle 
geometrického plánu č. 341-80/2020 p.p.č. 438/59) v k.ú. Opočínek z vlastnictví společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu tržní stanovenou znaleckým posudkem 
č. 094/1988/2019 ze dne 22. 11. 2019 ve výši 950,-Kč/m2  povýšenou o DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Kupní smlouva na předmětnou část bude uzavřena se smlouvou o zřízení věcného břemene na 
části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 m2 v k.ú. Opočínek, v rozsahu 
geometrického plánu č. 297-007/2013, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 m2 (dle 
geometrického plánu č. 341-80/2020 p.p.č. 438/59) v k.ú. Opočínek ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za 
jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč+DPH, spočívající v provozování kabelového vedení NN. 
Smlouva o zřízení věcného břemene na předmětnou část bude uzavřena s kupní smlouvou na 
odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 m2 (dle geometrického 
plánu č. 341-80/2020 p.p.č. 438/59) v k.ú. Opočínek z vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
IČO 2472903. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o 
výměře 1.064 m2 (dle geometrického plánu č. 341-80/2020 p.p.č. 438/59) v k.ú. Opočínek ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, společně s kupní smlouvou na  odkoupení 
části pozemku označeného jako p.p.č. 438/4 o výměře 1.064 m2 (dle geometrického plánu č. 341-
80/2020 p.p.č. 438/59) v k.ú. Opočínek z vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 2472903. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/4427/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Terminál JIH, Pardubice“, umístěné na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2062/3 o výměře 15 m2, p.p.č. 2798/48 o výměře 343 m2, p.p.č. 2149/8 o 
výměře 517 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, ve prospěch statutárního města Pardubice v 
rozsahu 329 m2 trvalého záboru a v rozsahu 546 m2 dočasného záboru, pro potřeby stavebního 
řízení pro stavbu „Terminál JIH, Pardubice“. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2798/48 o výměře 76 m2, p.p.č. 2149/8 o výměře 470 
m2, vše v k.ú. Pardubice (na snímku vyznačeno fialově a růžově), 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 po dobu trvání realizace stavby „Terminál JIH, Pardubice“, za 
nájemné ve výši 100,-Kč/m2/rok, minimálně však 5.000,-Kč , povýšené o DPH v případě, že 
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem realizace investiční akce 
„Terminál JIH, Pardubice“. Nájemní smlouva bude uzavřena před realizací stavby „Terminál JIH, 
Pardubice“. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2062/3 o výměře 15 m2, p.p.č. 2798/48 o výměře 267 
m2, p.p.č. 2149/8 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Pardubice (na snímku vyznačeno zeleně), 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 do doby převodu vlastnických práv k 
předmětným pozemkům na statutární město Pardubice, za nájemné ve výši 100,-Kč/m2/rok, 
minimálně však 5.000,-Kč, povýšené o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, za účelem realizace investiční akce „Terminál JIH, Pardubice“. Nájemní 
smlouva bude uzavřena před vydáním stavebního povolení na stavbu „Terminál JIH, Pardubice“. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru odkoupení částí pozemků označených jako p.p.č. p.p.č. 2062/3 o výměře cca 15 m2, 
p.p.č. 2798/48 o výměře cca 267 m2, p.p.č. 2149/8 o výměře cca 47 m2, vše v k.ú. Pardubice (na 
snímku vyznačeno zeleně), 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 "Terminál JIH, Pardubice“předloženo s 
kupní cenou a geometrickým zaměřením do Rady města Pardubic a Zastupitelstva města Pardubic. 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o právu provést stavbu „Terminál JIH, Pardubice“, umístěné na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 2062/3 o výměře 15 m2, p.p.č. 2798/48 o výměře 343 m2, p.p.č. 2149/8 o 
výměře 517 m2, vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, ve 
prospěch statutárního města Pardubice.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2798/48 o výměře 76 m2, 
p.p.č. 2149/8 o výměře 470 m2, vše v k.ú. Pardubice (na snímku vyznačeno fialově a růžově), ve 
vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, pro statutární město Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 2062/3 o výměře 15 m2, 
p.p.č. 2798/48 o výměře 267 m2, p.p.č. 2149/8 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Pardubice (na snímku 
vyznačeno zeleně), ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČO 70994226, pro statutární město 
Pardubice. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/4428/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení bezúplatného budoucího věcného břemene a následně zřízení bezúplatného věcného 
břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2672/4, p.p.č. 2672/7, p.p.č. 2672/6, p.p.č. 
372/1, p.p.č. 2672/14, p.p.č. 2672/15, p.p.č. 251/4, p.p.č. 331/15, p.p.č. 338/1, st.p.č. 10634/1, vše 
v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se 
sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, spočívající v uložení a provozování 
napájecího kabelu v rámci stavby „Napojení měnírny střed“, za podmínky úpravy trasy kabelu tak, 
aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým systémem. Žadatel doloží před uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene písemný souhlas společností GasNet, s.r.o., 
IČO 27295567, ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. Před 
uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene bude žadatelem doložen geometrický plán na 
zaměření rozsahu věcného břemene. 
Budoucí bezúplatné věcné břemeno a následně bezúplatné věcné břemeno je poskytováno v 
režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
bezúplatného věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 2672/4, p.p.č. 2672/7, 
p.p.č. 2672/6, p.p.č. 372/1, p.p.č. 2672/14, p.p.č. 2672/15, p.p.č. 251/4, p.p.č. 331/15, p.p.č. 338/1, 
st.p.č. 10634/1, vše v k.ú. Pardubice ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., 
IČO 63217066. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. R/4429/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'R/3537/2020'. 
 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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umístění 3 ks reklamních bannerů každý o rozměru reklamní plochy 2 m2 na oplocení umístěném na 
pozemku označeném jako p.p.č. 2433/1 v k.ú. Pardubice společnosti Realitní kancelář STING, s.r.o., 
IČO 25842625, se sídlem Třinec – Staré Město, 1. máje 540, PSČ 73961, na dobu neurčitou s 6 měsíční 
výpovědní dobou, za cenu 110,- Kč/m2/měsíc + DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o umístění 3 ks reklamních bannerů každý o rozměru reklamní plochy 2 m2 na 
oplocení umístěném na pozemku označeném jako p.p.č. 2433/1 v k.ú. Pardubice se společností 
Realitní kancelář STING, s.r.o., IČO 25842625. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 195/10 o výměře 20 m2 a p.p.č. 341/13 o výměře 4 m2 
(dle geometrického plánu č. 724-221/2019 p.p.č. 195/49 a p.p.č. 341/30) v k.ú. Černá za Bory 
XXXXXXXXXXXXX v právním zastoupení advokáta XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6 měsíční 
výpovědní dobou za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat do 
režimu podléhajícímu DPH za účelem „prostého“ užívání a obhospodařování předmětných pozemků. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 195/10 o výměře 20 m2 a 
p.p.č. 341/13 o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu č. 724-221/2019 p.p.č. 195/49 a p.p.č. 
341/30) v k.ú. Černá za Bory s XXXXXXXXXXXXX v právním zastoupení advokáta XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2742/48 o výměře 15 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok 
+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH za účelem užívání pozemku 
pro zřízení a užívání parkovacího místa pro osobní auto. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2742/48 o výměře 15 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
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Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
snížení nájemného za části pozemků označených jako p.p.č. 504/2 o výměře 9 m2, p.p.č. 512/2 o 
výměře 25 m2, vše v k.ú. Pardubice, společnosti Sport Motion s.r.o., IČO 05107776, se sídlem Erno 
Košťála 966, Studánka, 530 12 Pardubice, z částky 700,- Kč/m2/rok + DPH na částku 350,- Kč/m2/rok 
+ DPH. Nájemné ve výši 350,-Kč/m2/rok + DPH je poskytováno v režimu podpory "de minimis" ve 
smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě na snížení nájemného za části pozemků označených jako p.p.č. 
504/2 o výměře 9 m2, p.p.č. 512/2 o výměře 25 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností Sport Motion 
s.r.o., IČO 05107776. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 782/53 o výměře 113 m2 v k.ú. Staré Čívice ve vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, pro statutární město Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za 
nájemné ve výši 61,- Kč/m2/rok, za účelem užívání pozemku, na které je postavena komunikace ve 
vlastnictví statutárního města Pardubice. Nájemní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních 
prostředků v rozpočtu města. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 782/53 o výměře 113 m2 v k.ú. 
Staré Čívice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, pro statutární město Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 1455/48 o výměře 154 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 
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podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 492/30 o výměře 439 m2 a p.p.č. 492/70 o výměře 
130 m2, vše v k.ú. Pardubičky (mimo části zatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho 
ochranného pásma a mimo části pozemku označeného jako p.p.č. p.p.č. 492/70 v k.ú. Pardubičky, na 
které je umístěn přístřešek MHD) z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 
ELDIS Pardubice, s.r.o., IČO 15050742, se sídlem Dělnická 469, 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 pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
výměra výše uvedených částí pozemku žadatelem. 
Geometrický plán bude odsouhlasen společnostmi Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572 a 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice a doloží souhlasné vyjádření společnosti MIROS Pardubice 
a.s.,  IČO 275 23 934. 
Kupní smlouva bude uzavřena po zúžení věcného břemene na pozemku označeném jako p.p.č. 
492/30 v k.ú. Pardubičky se společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621. 
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. 
 
 
Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2423/5 o výměře cca 36 m2 v k.ú. Pardubice 
(mimo část zatíženou kabelovým vedením veřejného osvětlení) z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví Společenství pro dům čp. 2498 – 2500 K Blahobytu, Pardubice, IČO 
28819560, se sídlem K Blahobytu 2500, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu 500,- 
Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem. Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 
25262572.  
Kupní smlouva bude uzavřena po zúžení věcného břemene na předmětném pozemku se společností 
Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621 a po zřízení věcného břemene na předmětném pozemku se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
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zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/16 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 10.000,- Kč/rok + DPH za účelem 
parkování osobního auta. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 2515/16 o výměře 14 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemku označeného jako p.p.č. 2515/16 o výměře 14 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 032 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2318/17 o výměře 5 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 500,- Kč/rok 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem 
přesahu střechy domu čp. 1268 na pozemku označeném jako st.p.č. 2373 v k.ú. Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 2318/17 o výměře cca 5 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2318/17 o výměře 5 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 033 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Trnová 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 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. 034 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 41/1 o výměře cca 65 m2 v k.ú. Trnová 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. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, na předmětný pozemek a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Pardubičky z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
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Návrh usnesení č. 035 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře 20 m2, p.p.č. 341/13 o výměře 4 m2 
(dle geometrického plánu č. 724-221/2019 p.p.č. 195/49 a p.p.č. 341/30) v k.ú. Černá za Bory 
XXXXXXXXXXXXX na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 35,- Kč/m2/rok 
+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem stavby garáže. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 491/5 o výměře cca 29 m2 v k.ú. Pardubičky z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. 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. 195/10 o výměře 20 m2, 
p.p.č. 341/13 o výměře 4 m2 (dle geometrického plánu č. 724-221/2019 p.p.č. 195/49 a p.p.č. 
341/30) v k.ú. Černá za Bory s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 036 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 1042/21 o výměře 76 m2, p.p.č. 2988/3 o výměře 8 
m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
 
 
Návrh usnesení č. 037 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 195/10 o výměře cca 7 m2 v k.ú. Černá za Bory z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
 

3 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4430/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-088 „ZŠ E. 
Košťála - vegetační střechy - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• ILBprostav s.r.o., IČO: 28810180 
• PPP, spol. s r.o., IČO: 42937094 
• PRODIN a.s., IČO: 25292161 
• Sinc s.r.o., IČO: 28814878 
• TRENTO s.r.o., IČO: 63219409 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-088 „ZŠ E. Košťála - vegetační střechy - PD“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Ing. Jan Picpauer - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4431/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 



  29 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-087 „MŠ 
Odborářů - vegetační střechy - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960 
• HMP top, s.r.o., IČO: 27502180 
• B K N, spol. s r.o., IČO: 15028909 
• PRODIN a.s., IČO: 25292161 
• Sinc s.r.o., IČO: 28814878 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-087 „MŠ Odborářů - vegetační střechy - PD“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Ing. Jan Picpauer - OITS/OMI. 

4 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4432/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-55 s finančním plněním ve výši 
186.900,- Kč bez DPH uzavřené se zhotovitelem společností VDI Projekt s.r.o., IČO: 288 60 080, se 
sídlem K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, a objednatelem statutárním městem Pardubice, 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046, na akci „Cyklistická stezka do průmyslové 
zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště – PD“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-55 s finančním plněním ve výši 
186.900,- Kč bez DPH uzavřené se zhotovitelem společností VDI Projekt s.r.o., IČO: 288 60 080, se 
sídlem K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, a objednatelem statutárním městem Pardubice, 
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Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČO: 00274046, na akci „Cyklistická stezka do průmyslové 
zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště – PD“.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.11.2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4433/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2020-009 "ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního hřiště“ zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2020 a to na základě 
změnového listu  č. 01, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem 
Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem, IČO: 47052121, s cenou víceprací ve výši 466.203,45 Kč bez 
DPH a s cenou méněprací ve výši - 585.214,30 Kč bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3.6.2020 s dodavatelem Linhart spol. s r.o., Brandýs 
nad Labem, IČO: 47052121, v rámci realizace akce "ZŠ Družstevní – rekonstrukce multifunkčního 
hřiště“, na základě změnového listu č. 01, upravující změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, 
s cenou prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši – 119.010,85 Kč bez DPH.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.11.2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4434/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2020-010 "ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro“ zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.6.2020 a to na základě 
změnových listů č. 01-06, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavateli 
TIMRA s.r.o., Pardubice, IČO: 04806859, s cenou víceprací ve výši 1.377.226,69 Kč bez DPH a s 
cenou méněprací ve výši - 730.754,25 Kč bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.6.2020 s dodavatelem TIMRA s.r.o., Pardubice, IČO: 
04806859, v rámci realizace akce " ZŠ Prodloužená – rekonstrukce kuchyně a gastro “, na základě 
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změnových listů č. 01-06, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou prací 
(vícepráce a méněpráce) v celkové výši 646.472,44 Kč bez DPH.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 30.11.2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4435/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-085 „MŠ Brožíkova - 
odstranění radonového záření“ dodavateli REOP v.o.s., Jana Zajíce 960, 530 12 Pardubice, IČO: 
48155641 s nabídkovou cenou 793.153,05 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4436/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2020-086 „Kabelová přípojka s 
měřením pro SSZ K14 Teplého - Lexova“ dodavateli Elektro Šako 2000 s.r.o., Ostřešany 241, 530 02 
Pardubice, IČO: 25948997 s nabídkovou cenou 293.462,69 Kč bez DPH. 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4437/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-032 „Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská - technický dozor 
investora“ dodavateli "Sdružení nadjezd Kyjevská - technický dozor investora" (společnost je 
sdružením dodavatelů: INGENIRING KRKONOŠE a.s., IČO: 27472493 - vedoucí společník, Libor 
Matoušek, IČO: 66812585 - druhý společník a MDS projekt s.r.o., IČO: 27487938 - třetí společník),  s 
nabídkovou cenou 1.984.800,- Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4438/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-078 „Oprava schodiště a spol. prostor BD Ohrazenická 163“  dodavateli 
Jan Krista, Legionářská 584, 533 51 Pardubice, IČO: 62710273, s nabídkovou cenou  1.364.266,33 Kč 
bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4439/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-079 „Dům Jana Pernera 2560 – oprava jednotky č. 5 a č. 6 pro potřeby 
Městské policie Pardubice“  dodavateli STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 02 Pardubice, IČO: 
27472221, s nabídkovou cenou 1.259.339,10 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4440/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-080 „BD Lexova 2339 – výměna elektroinstalace ve společných 
prostorách“  dodavateli  SBF spol. s r.o., Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice, IČO: 45539014, s 
nabídkovou cenou 810.695,32 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4441/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-081 „BD Havlíčkova 84 – sanace a zateplení střešního 
pláště“  dodavateli DM Stavby CZ s.r.o., Palackého třída 1948, 530 02 Pardubice, IČO: 04636601, s 
nabídkovou cenou 2.497.491,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4442/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2020-082 „BD Jana Zajíce 947 – úpravy ventilátorových komor“ dodavateli 
T&P Project s.r.o., Na Parohách 920, 530 06 Pardubice, IČO: 27526411, s nabídkovou cenou 
1.689.553,24 Kč bez DPH. 

5 
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 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4443/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-17 
"Dodávka 1 ks serveru" 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 
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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-2020-17 
"Dodávka 1 ks serveru" 
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/4444/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-18 
"Dodávka 15 ks notebooků s dokovací stanicí" 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-2020-18 
"Dodávka 15 ks notebooků s dokovací stanicí" 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/4445/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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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-2020-19 "Nákup 
licencí Checkpoint Endpoint Protection pro zabezpečení koncových stanic na 1 rok" níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VIAVIS a.s. IČO:25848402 
- VERTIX s.r.o. IČO:02199939 
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-2020-19 "Nákup 
licencí Checkpoint Endpoint Protection pro zabezpečení koncových stanic na 1 rok" 
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: 004 
Přijaté usnesení č. R/4446/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-20 "Nákup 
200 ks licencí Check Point SandBlast Mobile a Check Point Capsule Workspace and Docs" níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČ:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- 3S.cz, s. r. o. IČ:27683273 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-20 "Nákup 
200 ks licencí Check Point SandBlast Mobile a Check Point Capsule Workspace and Docs. 
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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: 005 
Přijaté usnesení č. R/4447/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-21 
"Prodloužení podpory LOGmanager-L o jeden rok" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČ:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- 3S.cz, s. r. o. IČ:27683273 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-21 
"Prodloužení podpory LOGmanager-L o jeden rok. 
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: 006 
Přijaté usnesení č. R/4448/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-22 
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"Prodloužení podpory virtuálních desktopů o jeden rok" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČ:27675645 
- Agora plus, a.s. IČ:25503910 
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-2020-22 
"Prodloužení podpory virtuálních desktopů o jeden rok." 
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: 007 
Přijaté usnesení č. R/4449/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-23 
"Prodloužení podpory Flowmon o jeden rok" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- Mopos Communications, a.s IČ:26222396 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČ:27675645 
- Agora plus, a.s. IČ:25503910 
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-2020-23 
"Prodloužení podpory Flowmon o jeden rok. 
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 
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realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4450/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2020-24 
"Dodávka 6 ks multifunkčních zařízení A4" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- SENTA, spol. s r.o. IČ:48153028 
- VERTIX s.r.o.: IČ:02199939 
- XANADU a.s. IČ:14498138 
- TARAN s.r.o. IČ:25836692 
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-2020-24 
"Dodávka 6 ks multifunkčních zařízení A4" 
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. 

6 
Aplikace Rentel - rok 2021 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 
Vít Ulrych – vznesl dotaz, jakým způsobem jsou vyhodnocovány e-learningové kurzy, zda jsou 
zaměstnanci po absolvování kurzu prověřeni testem 
Reagoval M. Zitko – záleží na konkrétním kurzu, některé obsahují závěrečné kontrolní testy. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4451/2020               (pro 11, proti 0, zdrž.) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
ve smyslu čl. 14 odst. 4 Zadávacího řádu přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na roční e-
learningové vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím e-kurzů + zpřístupnění elektronických 
příruček a na roční údržbu aplikací vzdělávacího portálu, v celkové hodnotě 172 950,- Kč bez DPH, a 
to společnosti RENTEL a.s., se sídlem Pod Třešněmi 1120/18A,152 00 PRAHA 5 – Hlubočepy, na r. 
2021. 

7 
Veřejné zakázky-KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- okomentoval předložené návrhy na usnesení 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4452/2020               (pro 11, 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, v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu č. KT-VZMR-018 s názvem: „Mimořádné úklidové práce v budovách Magistrátu 
města Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• ABC servis s.r.o. Pardubice, Mladých 325, 530 09 Pardubice, IČO: 04573111 
• D.I.SEVEN FACILITY s.r.o., Randova 3205/2, 15000 Praha, IČO: 28228529 
• Safe point s.r.o., Částkova 1456/95, 32600 Plzeň, IČO: 26368501 
• BPSA s.r.o., Tovární 1112, 53701 Chrudim, IČO: 27558568 
• DOSON spol. s r.o., 53345 Stéblová 66, IČO: 48169480 
• VIDOCQ s.r.o., Milheimova 809, 53002 Pardubice, IČO: 64259161 
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-018 s názvem: „Mimořádné úklidové práce v budovách Magistrátu 
města Pardubic“ hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Květa Baladová – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4453/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 
odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek v budovách Magistrátu města 
Pardubic“ dodavateli MAXIMUM, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, 
IČO 62062042, s nabídkovou cenou uvedenou v nabídkovém listu, který je přílohou tohoto 
usnesení, s max. limitem čerpání ve výši 2 mil. Kč bez DPH za dobu trvání rámcové smlouvy. 

 

8 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky k účasti v soutěžním 
workshopu a ustanovení hodnotící komise v rámci zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu - OHA. 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4454/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výběr zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, formou tzv. soutěžního workshopu: všichni účastníci zpracují 
koncepční návrh objektu parkovacího domu a vymezeného okolí stavby. Hodnotící komise vybere 
zpracovatele zakázky Parkovacího domu Mezi Mosty k dopracování dokumentace návrhu stavby. 
Kritérii pro vyhodnocení návrhu jsou kvalita architektonicko-urbanistického řešení a nabídková 
cena. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4455/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 2/2020, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Návrh stavby - 
Parkovací dům Mezi Mosty" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
 
architekti chmelík & partneři  
Úzká 201/2, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 28768841  
 
H.A.N.S. stavby, a.s.  
Holušická 2253/1, 148 00 Praha 11  
IČO: 27124355  
 
Michal Palaščák  
Lidická 9, 602 00 Brno  
IČO: 64311261  
 
Mixage s.r.o.  
Nám. Republiky 122, 530 02 Pardubice  
IČO: 27506371  
 
Med Pavlík architekti s.r.o.  
Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice  
IČO: 05765871 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4456/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 2/2020, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu "Parkovací dům Mezi Mosty“ hodnotící komisi v tomto složení: 
Petr Kvaš - náměstek primátora 
Vojtěch Jirsa - zastupitel  
Zuzana Kavalírová - vedoucí OHA 
Nezávislý architekt 
Odborník na konstrukce a investiční náročnost stavby   
Náhradníci: 
Jan Nadrchal - náměstek  primátora 
Jakub Kutílek - zastupitel  
Aleš Reiský - referent OHA 
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9 
Výběr zhotovitele v rámci zakázky malého rozsahu "Návrh uspořádání uličního 

profilu ul. 17. listopadu" 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4457/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 2/2020 Zadávacího 
řádu veřejných zakázek o přímém zadání zakázky malého rozsahu „Návrh uspořádání uličního 
profilu ul. 17. listopadu" na základě výběru nejnižší nabídky 130.000 Kč bez DPH společnost:  
Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. 
Sídlo: 50301, Hradec Králové 16, Říčařova 38/16 
IČO: 76423701 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4458/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace návrhu stavby „Návrh uspořádání uličního 
profilu ul. 17. listopadu" se společností Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. se sídlem 50301, Hradec Králové 
16, Říčařova 38/16 za celkovou cenu 130.000 Kč bez DPH (zpracovatel není plátce DPH). 
Z: Z. Kavalírová  T: 30.11.2020 

10 
Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti CPD, z.s. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města; Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
-  bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4459/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh Memoranda o spolupráci a podpoře činnosti spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., se 
sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČO: 02058774, mezi statutárním městem 
Pardubice a Univerzitou Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČO: 00216275. 
Znění Memoranda je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubice ke schválení Memorandum o spolupráci a podpoře 
činnosti spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, IČO: 02058774, mezi statutárním městem Pardubice a Univerzitou Pardubice, dle bodu 
I. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor 
T: 22.10.2020 

11 
Aktualizace investičního záměru - CPD a GAMPA 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města; Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
-  bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4460/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh aktualizace schváleného investičního záměru č. Z/1379/2020 ze dne 28. 5. 2020, která 
spočívá v navýšení celkových nákladů ve stavební části projektu „Centrální polytechnické dílny a 
Galerie města Pardubic“ na částku 312 348 512,- Kč,- včetně DPH a rozpočtové rezervy 20 mil Kč, 
tzn. navýšení oproti schválené rozpočtové ceně o 57,8 mil. Kč vč. DPH.   
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4461/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
návrh, že ekonomický odbor v rámci návrhu X. změny rozpočtu města na rok 2020 předloží ke 
schválení ZmP příslušné rozpočtové opatření, které bude řešit vyčlenění finančních prostředků v 
rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 30 978,5 tis. Kč (EU 85 % 29 253,1 tis. Kč + SR 5 % 1 
725,4 tis. Kč) na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 
- předpokládaná navýšená dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4462/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
návrh, že smlouva o dílo s vítězným uchazečem ve stavební části projektu „Centrální polytechnické 
dílny a Galerie města Pardubic“ bude uzavřena, za podmínky, že dojde ke schválení projektového 
záměru CPD v Řídícím výboru ITI v rámci navýšení alokace ve výši 29 253,1 tis. Kč (fin. prostředky 
EU). 

 

12 
Startovací bydlení pro mladé 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města; Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
-  bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4463/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytů vybraným uchazečům veřejného losování Startovacího bydlení pro mladé, které 
proběhlo dne 30. 9. 2020, přičemž specifikace bytů a vybraných uchazečů je uvedena v příloze č. 1 
tohoto usnesení. Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2024 
za nájemné od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2023 ve výši 50,-- Kč/m2/1měsíc a od 1. 12. 2023 do 30. 11. 
2024 za nájemné ve výši 80,-- Kč/m2/1měsíc, bez možnosti prodloužení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová 
T.: 31. 12. 2020 

13 
Smlouvy o nájmu bytu-domovníci 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
-  bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4464/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (33,05 m2), v domě č.p. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – od 1. 1. 2021 do 31. 12. 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. 1. 2021 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4465/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (58,32 m2), v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 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. 1. 2021 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4466/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (48,40 m2), v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 1. 
1. 2021 do 31. 12. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve 
výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
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. 1. 2021 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4467/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (82,99 m2), v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. nábřeží 
XXXXXXXXXXXXX Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXXXXX a panu XXXXXXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 1. 1. 2021 do 31. 12. 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. 1. 2021 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4468/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (60,76 m2), v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 
1. 1. 2021 do 31. 12. 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. 1. 2021 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4469/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě č.p. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 
měsíců, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
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. 1. 2021 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4470/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 4+1 (73,79 m2), v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, a 
panuXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX na dobu určitou – od 1. 1. 2021 do 31. 12. 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. 1. 2021 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4471/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (74,77 m2), v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 1. 
1. 2021 do 31. 12. 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. 1. 2021 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4472/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (66,76 m22), v domě č.p. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 1. 
1. 2021 do 31. 12. 2021, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve 
výši 72,69 Kč/m2/1měsíc.                                           
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. 1. 2021 
 
 

14 
PAP PARDUBICE o.p.s. - změna nájemní smlouvy 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
-  bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4473/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu nájemní smlouvy ze dne 23.4.2012 ve znění dodatků č.1 až 4,   uzavřené se společností PAP 
PARDUBICE o.p.s., IČ 288 25 781 se sídlem Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice, jako nájemce 
Aquacentra Pardubice.  
Změna bude spočívat v 
a) rozšíření předmětu nájmu o movité věci uvedené v příloze tohoto usnesení, 
b) zvýšení nájemného za movité věci na 1.950.991,89 Kč + DPH/rok, 
c) zvýšení nájemného za budovu čp. 2664 ul. Jiráskova - Zelené Předměstí a budovu bez čp./če. na 
st.p.č. 8224 v obci a k.ú. Pardubice na 15.963.658,06 Kč + DPH/rok, výpočet nájemného je uveden v 
příloze tohoto usnesení, 
vše od 1.7.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2020 

15 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města; Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

-  Stáhl z projednávání návrh na usnesení č. 8 (ve věci problematiky služebních bytů nechá 
připravit zprávu) 

 
Bez rozpravy 
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S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci (týká se schválení 
služebních bytů pro DPmP a.s.). 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4474/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,84 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX na 
dobu určitou – do 30. 11. 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. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4475/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,84 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 30. 11. 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. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4476/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+kk (40,00 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 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. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4477/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (60,28 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 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. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4478/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (56,23 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 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. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4479/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (66,34 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 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. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4480/2020               (pro 11, 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, 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. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4481/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (28,21 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX nar. 17. 3. 1950, na dobu 
určitou – od 19. 1. 2020 do 18. 1. 2022, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
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Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4482/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (92,20 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, dle § 2270 obč. zák., na dobu určitou – od 2. 8. 2020 do 1. 
8. 2022, za nájemné ve výši 72,69 Kč/m2/1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4483/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 2+1 (55,15 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, dle § 2270 obč. zák., na dobu neurčitou, 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. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/4484/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (46,53 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, s paníXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a 
panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu neurčitou, za nájemné ve výši 72,69 
Kč/m2/1měsíc, nahrazující původní nájemní smlouvu č.j. XXXXXXXXXXXXX ze dneXXXXXXXXXXXXX. 
Do nové smlouvy o nájmu bytu bude promítnuto zvýšení výměry z původních 44,53 m2 na 46,53 
m2 a výše nájmu o 145,- Kč. 
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. 1. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/4485/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 10. 2020 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 1+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 10. 2020 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, zastoupenou dle plné moci panem XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
bytem náměstí XXXXXXXXXXXXX č.p. XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo 
velikosti 2+1 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. 1. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 008 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (79,12 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXXPardubice,  panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXXXXX, 
nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou - do 30. 11. 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. 1. 2021 
 

16 
Smlouva o výpůjčce movitých věcí - Dostihový spolek a.s. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4486/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
smlouvu o výpůjčce mezi statutárním městem Pardubice jako půjčitelem a akciovou společností 
Dostihový spolek a.s., IČ 481 55 110, se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
jako vypůjčitelem movitých věcí na dobu do 31.3.2023, která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít smlouvu dle bodu I. 
Z: Ing. Martin Charvát  
T: 20.11.2020 

17 
X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 
Vítězslav Štěpánek – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 30 → na základě této žádosti 
náměstek J. Rychtecký upozornil, že pokud předmětný návrh nebude přijat, bude blokován záměr, 
který byl již radou jednomyslně schválen. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4487/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Terminál 
Univerzita" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Terminál B" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4488/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "Památník 
Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4489/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci 
položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových 
výdajů na běžné výdaje . 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4490/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Zimní 
sportovní park - provoz" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Zimní sportovní park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) na běžné výdaje položky "Zimní sportovní park - osvětlení" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4491/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 329,6 tis. položka 411. "Dotace MZDR - SSmP - 
příspěvek na provoz" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 295,6 tis. položka 411. "Dotace MMR - SSmP - 
příspěvek na provoz" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4492/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 745,5 tis. z položky 
312. "Předpokládaná dotace - CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes" na položku 421. "Dotace MMR - CS 
koupaliště Cihelna - Žlutý pes". 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4493/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 212,0 tis. z položky 
312. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" na položku 
421. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 606,8 tis. z položky 
312. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" na položku 
421. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)". 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4494/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z položky 
312. "Předpokládaná dotace - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa" na položku 421. "Dotace 
MMR - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 398,9 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ J. 
Ressla - odborné učebny - II. etapa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4495/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 424,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ 
Pospíšilovo nám. - projekt OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - projekt OPVVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o zázvazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 430,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ K 
Polabinám - projekt OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "MŠ K Polabinám - projekt OPVVV - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o zázvazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27,3 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Klubíčko 
(Grusova) - potravinová pomoc" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - potravinová pomoc - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o zázvazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7,1 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Duha - 
potravinová pomoc" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"MŠ Duha - potravinová pomoc - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o zázvazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4496/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 258,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,7 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4497/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 263,4 tis. z položky 23. 
"Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" na položku 415. "Dotace od mezinárodních 
institucí - URBACT - Tech Revolution". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 263,6 tis. položky 23. "Předpokládaná dotace - 
URBACT - Tech Revolution" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "URBACT - Tech Revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné 
výši. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/4498/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 176,4 tis. z položky 
23. "Předpokládaná dotace - Řízení strategie integrované územní investice" na položku 411. 
"Dotace MMR - Řízení strategie integrované územní investice". 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/4499/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 91,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Senior centrum" (správce 1734 - Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje 
položky "Senior centrum - zlepšení osvětlení a akustiky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/4500/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 39,6 tis. položka 222. "Finanční vypořádání 
minulých let - MŠ Kytička - potravinová pomoc" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
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"Dotace MŠMT - MŠ Kytička - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 108,8 tis. položka 222. "Finanční vypořádání 
minulých let - MŠ Doubek - potravinová pomoc" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 
rozpočtu "Dotace MŠMT - MŠ Doubek - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9,8 tis. položka 222. "Finanční vypořádání 
minulých let - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 
rozpočtu "Dotace Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,1 tis. položka 222. "Finanční vypořádání 
minulých let - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 
rozpočtu "Dotace Pk - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 83,6 tis. položka 222. "Finanční vypořádání 
minulých let - ZŠ Ohrazenice - projekt OPVVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
"Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt OPVVV - FV 2019" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5,5 tis. položka 222. "Finanční vypořádání 
minulých let - ZŠ Waldorfská - projekt OPVVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
"Dotace MŠMT - ZŠ Waldorfská - projekt OPVVV - FV 2019" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 23,6 tis. položka 222. "Finanční vypořádání 
minulých let - MŠ Pospíšilovo nám. - potravinová pomoc" a zároveň návrh na zvýšení výdajové 
části rozpočtu "Dotace Pk - MŠ Pospíšilovo - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/4501/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. položka 232. "Sociální pohřby" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu "Sociální pohřby" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/4502/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize" na běžné výdaje položky 
"Pojištění veškerého majetku města (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/4503/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh a přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 576,0 tis. v rámci 
položky "MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z 
kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. v rámci 
položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/4504/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 631,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na 
kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce soc. zařízení - tribuna A" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 



  61 

Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/4505/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" na běžné výdaje položky 
"Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 570,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré hradiště - PD" na 
běžné výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/4506/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 890,1 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položy 
"Rekonstrukce zastávky MHD - U Kostelíčka směr do centra" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 991,8 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položy 
"Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová směr do centra" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/4507/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - dopady COVID19" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. - dopravní obslužnost" (správce 1327 - 
Odbor dopravy). 
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Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/4508/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 150 tis. z běžných 
výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu 
M803 - Zeleňák" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 916,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Oprava mostu M105 - ul. 
Mezi Mosty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/4509/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Platba za energie dle 
smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/4510/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 271,3,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na kapitálové výdaje položky "SSZ K2 
Zimní stadion - doplnění výzbroje" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/4511/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrn na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Městské slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na kapitálové výdaje 
položky "Cyklostojany - centrální část města" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/4512/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Komunitní plánování" na běžné transfery položky "Ocenění sociálních pracovníků" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Komunitní plánování" na běžné transfery položky "Ocenění sociálních pracovníků" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/4513/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 960,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích - vlastní 
zdroje" na kapitálové výdaje položky "MŠ Brožíkova - protiradonová opatření" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z položky 31. 
"Předpokládaný transfer z MO IV - Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích" na 
položku 12. "Transfer z MO IV - Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích". 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/4514/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 217,9 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Výkon 
sociální práce" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Výkon 
sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 162,3 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace 
- RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
"RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/4515/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 
 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/4516/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 30 978,5 tis. na kapitálové výdaje položky 
"Centrální polytechnické dílny a Gampa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v 
rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2022. 

 

18 
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/4517/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Supergram s.r.o., IČ 05655773, Akademika Heyrovského 1178/6, Hradec Králové, 
na úhradu nákladů spojených s propagací kampaně "Poděkování složkám IZS", ve výši Kč 5,0 tis., z 



  65 

rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory "de 
minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4518/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. D0598/00055/20, která byla 
uzavřena dle usnesení RmP č. R/3190/2020 mezi Statutárním městem Pardubice a paní Alenou 
Bukačovou, nar. 21.8.1977, Do Polí 1060, Pardubice.   

 

19 
Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4519/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Koncepci odstraňování bariér v přístupu ke kultuře, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4520/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
memorandum o vzájemné spolupráci při naplňování Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke 
kultuře dle znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení, mezi Statutárním městem Pardubice a 
následujícími  organizacemi:  
1. Centrum pro otevřenou kulturu  
      příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1596 
      sídlo: Svaté Anežky České 29, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice  
      IČO: 06495036 
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      zastoupená: Zdeňkem Závodným, ředitelem  
2. Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334 
      příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1340 
      sídlo: Družby 334, Polabiny, 530 09 Pardubice  
      IČO: 48161233 
      zastoupená: Mgr. Milošem Adamů, MBA, ředitelem  
3. Dům dětí a mládeže BETA Pardubice  
      příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1199 
      sídlo: Štolbova 2665, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
      IČO: 72051159 
      zastoupená: Mgr. Miriam Lukešovou, ředitelkou  
4. Komorní filharmonie Pardubice 
      příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1013 
      sídlo: Sukova 1260, Pardubice, PSČ 530 02  
      IČO: 00088447 
      zastoupená: Pavlem Svobodou, ředitelem  
5. Krajská knihovna v Pardubicích 
        příspěvková organizace Pardubického kraje  
        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 
1609 
        sídlo: Pernštýnské náměstí 77, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice  
        IČO: 00085219 
        zastoupená: Radomírou Kodetovou, ředitelkou 
6. Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková organizace  
       příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 
1595 
       sídlo: náměstí Republiky 1, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
       IČO: 06495001 
       zastoupená: Mgr. et Mgr. Miloslavou Christovou, ředitelkou  
 7. Východočeské divadlo Pardubice 
       příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 
1014 
       sídlo: U Divadla 50, 531 62 Pardubice  
       IČO: 00088358 
       zastoupená: Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem  
8. Východočeská galerie v Pardubicích, 
       příspěvková organizace Pardubického kraje  
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 1608 
      sídlo: Zámek 3, Zámek, 530 02 Pardubice  
      IČO: 00085278 
      zastoupená: PhDr. Hanou Řehákovou, ředitelkou 
9.      Východočeské muzeum v Pardubicích,  
         příspěvková organizace Pardubického kraje  



  67 

         zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 
1607 
         sídlo: Zámek 2, Zámek, 530 02 Pardubice  
         IČO: 14450542 
        zastoupená: Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem 
10. Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 
       příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 
1236 
        sídlo: Havlíčkova 925, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
        IČO: 72566779 
        zastoupená: MgA. Zdeňkem Seidlem, ředitelem  
11. Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 
        příspěvková organizace statutárního města Pardubice 
        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. Pr 
1237 
       sídlo: Lonkova 510, Polabiny, 530 09 Pardubice  
       IČO: 72566639 
       zastoupená: Jiřím Kabátem, M.Mus., ředitelem  
12.   Pardubický kraj 
       sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice 
       IČO: 70892822 
       zastoupený: Ing. Romanem Línkem, MBA, prvním náměstkem hejtmana 
Z: Ing. Martin CHarvát 
T: 31. 11. 2020 

20 
Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4521/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr vypracování Strategie rozvoje cestovního ruchu pro Turistickou oblast Pardubicko pro 
období 2021 - 2025. 
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21 
Pardubické vánoční trhy 2020 

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

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4522/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Souhlasí 
 uzavřením dodatku ke Koncesní smlouvě mezi Statutárním městem Pardubice a firmou RK Invest. 
s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO:26219140, uzavřené dne 6. 8. 2018, 
kterým se mění příloha č. 1 této smlouvy, tedy návrh podoby Vánočních trhů na rok 2020, za 
stejných finančních podmínek, dodatek je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke Koncesní smlouvě mezi Statutárním městem Pardubice a firmou RK Invest. 
s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO:26219140, uzavřené dne 6. 8. 2018, 
kterým se mění příloha č. 1 této smlouvy, tedy návrh podoby Vánočních trhů na rok 2020, za 
stejných finančních podmínek, dodatek je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z:  Ing. Martin Charvát, primátor města 
     Mgr. Ivana Liedermanová 
T:  30. 10. 2020 

22 
Nařízení o maximálních cenách hřbitovních a kremačních služeb a dodatek k 

příkazní smlouvě se SmP a.s. 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora; Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4523/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Vydává 
nařízení statutárního města Pardubice č. ../2020, kterým se stanoví maximální ceny hřbitovních, 
některých kremačních a souvisejících služeb. Návrh nařízení tvoří přílohu tohoto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh dodatku č. 5 k Příkazní smlouvě o provozování veřejných pohřebišť na území statutárního 
města Pardubice ze dne 19.1.2016, ve znění jejích dodatků č. 1 - 4, uzavřené mezi statutárním 
městem Pardubice jakožto příkazcem a obchodní společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČO: 25262572, jímž se upravuje odměna příkazníka 
ve smyslu uvedení její výše bez DPH (zákonné DPH bude k uvedené odměně připočteno). Znění 
dodatku je přílohou tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě o provozování veřejných 
pohřebišť na území statutárního města Pardubice ze dne 19.1.2016, ve znění jejích dodatků č. 1 - 4, 
uzavřené mezi statutárním městem Pardubice jakožto příkazcem a obchodní společností Služby 
města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 123 Pardubice, IČO: 25262572, dle 
bodu II. tohoto usnesení, a to ve znění, které je jeho přílohou. 
Z: Mazuch Jan, náměstek primátora 
T: 30.11.2020 

23 
Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2022 - 

úprava 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora; Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- požádal o úpravu v důvodové zprávě návrhu č. 5, kde je u BK Pardubice chybně zapsána zkratka 
z.s., správně má být a.s. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4524/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic  
Doplnit 
USNESENÍ ZM/265/2015  
Takto:  
Finanční vypořádání jednotlivých Programů podpory za rok 2020 (PP sportu, kultury, volného času, 
cestovního ruchu, bezbariérovosti - správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu a PP ekologické 
výchovy a osvěty - správce 1015 Odbor životního prostředí). Správce rozpočtových prostředků v 
rámci stanoveného časového harmonogramu k příslušnému finančnímu vypořádání hospodaření 
města nebude žádat o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých programů 
podpory do rozpočtu města na rok 2021 v rámci finančního vypořádání hospodaření města. Tato 
změna se týká pouze finančního vypořádání za rok 2020. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4525/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic 
Změnit 
USNESENÍ Z/973/2019  
Takto:  
Financování "Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2021-2022 bude 
realizováno ve výši Kč 2 092,4 tis. na každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4526/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na financování "Programu podpory rodinných center" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) 
pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2021-2022 bude realizováno ve výši Kč 550,0 tis. 
na každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4527/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na úpravu financování "Programu podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2021-2022. Financování bude 
realizováno ve výši Kč 49 549,7 tis. každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na navýšení financování "Programu podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2021-2022. Financování bude 
realizováno ve výši Kč 2 355,0 tis. každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4528/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na úpravu financování programu "Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v 
městských společnostech" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) pro rozpočty 
statutárního města Pardubic na roky 2021-2022. Financování bude realizováno ve výši Kč 25 450,0 
tis. každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

24 
Záležitosti EBA a.s. (schválení Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo ZK, ostatní) 

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

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Jiřího Rejdy podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4529/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 800 000,- Kč společnosti EAST 
BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 481 54 938. Návrh smlouvy o poskytnutí příplatku je přílohou tohoto 
návrhu usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
návrh Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 800 000,- Kč společnosti EAST 
BOHEMIAN AIRPORT a. s., IČO 481 54 938, který je přílohou tohoto usnesení, předložit ke schválení 
zastupitelstvu města Pardubice. 
T: 22. 10. 2020 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4530/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
s vazbou na usnesení č. Z/1608/2020 ze dne 22. 9. 2020 usnesení představenstva EBA a.s. ze dne 6. 
10. 2020, které je přílohou důvodové zprávy k tomuto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit zastupitelstvu města ke vzetí na vědomí usnesení rady č. R/4381/ 2020 ze dne 5. 10. 2020 
a usnesení představenstva EBA a.s. ze dne 6. 10. 2020, která jsou přílohami důvodové zprávy k 
tomuto usnesení.  
T: 22. 10. 2020 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 

25 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu – OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4531/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o 
dílo a o postoupení užívacích práv č. S-5549/03/KEX ze dne 16.9.2003 a to na základě nabídky na 
změnu stávajících licencí na licence Aspi Online, s dodavatelem Wolters Kluwer ČR, a.s. ,U 
nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha - Strašnice, IČ: 63077639 s celkovou cenou za roční 
pronájem ve výši 247 193,- Kč bez DPH, 299 103,53 včetně DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č.3 ke smlouvě o dílo a o postoupení užívacích práv č. S-5549/03/KEX ze dne 
16.9.2003 s dodavatelem Wolters Kluwer ČR, a.s. ,U nákladového nádraží 3265/10, 13000 Praha - 
Strašnice, IČ: 63077639 s celkovou cenou za roční pronájem ve výši 247 193,- Kč bez DPH, 299 
103,53 včetně DPH. 
Z: Zdeňka Malá, vedoucí OIT 
T: 1.11.2020 

26 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s. (Program valné hromady) 

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

 
Rozprava: 
Martin Charvát – vznesl dotaz k odměně za výkon funkce člena dozorčí rady uvedené ve smlouvě 
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Reagoval J. Mazuch – uvedl, že odměna za výkon funkce dle smlouvy nenáleží členovy DR, který je 
zároveň veřejným funkcionářem.  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4532/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
konání řádné valné hromady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ 601 12 476, 
se sídlem: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice dne 21. 10. 2020. Pozvánka 
včetně programu valné hromady je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4533/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 Ing. Miroslava Čadu k 
zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a. s., IČ 601 12 476 s datem konání dne 21. 10. 2020. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4534/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města na řádné valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ 
601 12 476 s datem konání dne 21. 10. 2020 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů 
programu valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu č. 2 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 
pozvánky na tuto valnou hromadu,   
2. hlasovat u bodu č.  3 programu pro vzetí na vědomí Výroční zprávy za období 2019/20, která je 
přílohou důvodové zprávy č. 2, 
3. hlasovat u bodu č.  4 programu pro vzetí na vědomí zprávy o ekonomickém stavu společnosti a 
návrhů na přijetí vhodných opatření, která jsou přílohou pozvánky na tuto valnou hromadu, 
4. hlasovat u bodu č. 5 programu pro vzetí na vědomí Zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní 
činnosti za účetní období 2019/20 vč. stanoviska k Výroční zprávě za období roku 2019/2020, 
5. hlasovat u bodu č. 6 programu pro schválení roční účetní závěrky zpracované k 30. 4. 2020 a pro 
schválení výsledku hospodaření společnosti za období 2019/20, které skončilo ztrátou ve výši 
26.728.976,18 Kč, která bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let,  
6. hlasovat u bodu č. 7 programu pro schválení použití příplatku mimo základní kapitál ve výši 
38.000.000,- Kč na úhradu ztrát minulých období a pro schválení použití rezervního fondu 
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společnosti ve výši 1.096.814,82 na úhradu ztrát minulých období, 
7. hlasovat u bodu č. 8 programu pro schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady 
společnosti pana Petra Dědka, Aleše Cermana, Petra Dědka ml., Petra Sedlatého, Jana Mazucha a 
Josefa Palečka. 

27 
Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Komorní filharmonie Pardubice 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4535/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného příspěvkovou organizací Komorní 
filharmonie Pardubice se sídlem Sukova 1260, 530 02 Pardubice, IČ: 00088447. Odpisový plán je 
přílohou tohoto usnesení. 

 

28 
Smlouva o dotaci na provozování OML Arnošt z Pardubic 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Rozprava: 
Tomáš Pelikán – podal doplňující informace k tomuto i následujícímu bodu. Uvedl důvody, pro které 
by pro příští rok bylo potřeba řešit režim těchto dvou smluv ve vazbě na limit podpory de minimis a 
zvážit, zda by v těchto případech nebylo vhodnější řešení formou smlouvy obecného hospodářského 
zájmu. 
Reagoval J. Rychtecký – v případě SPID Hendicap, o.p.s. (viz bod č. 29) je problematika úpravy 
smlouvy již diskutována, není důvod, aby péče o hendikepované osoby byla v režimu „de minimis“. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4536/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 
63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, ve výši 400 tis. Kč 
pro účely provozování osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic na řece Labi v plavebním úseku 
Srnojedy - Kunětice v roce 2020. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory „de 
minimis“. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 400 tis. Kč pro účely provozování 
osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic na řece Labi v plavebním úseku Srnojedy - Kunětice v roce 
2020, s obchodní společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 63217066, se sídlem 
Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení. 

 

29 
Smlouva o dotaci na zvláštní přepravu handicapovaných 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4537/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 
63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, ve výši 600 tis. Kč 
pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným 
pro přepravu vozíků pro invalidy v roce 2020. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu 
podpory „de minimis“. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč pro účely provozování 
zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro přepravu vozíků 
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pro invalidy v roce 2020, s obchodní společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 
63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, ve znění, které je 
přílohou tohoto usnesení 

 

30 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - nasvětlení objektů a zdroje 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4538/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Projektový záměr s názvem "Nasvětlení objektů a zdroje" v rámci projektového řízení projektů a v 
souladu s metodikou projektového řízení, projektu zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-
20-039. 
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 " Nasvětlení objektů a zdroje ", 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-039. 

 

31 
Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (provoz ZSP) 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál, uvedl, že o park je značný zájem ze škol i sportovních 

klubů, žádné riziko pro město z důvodu případných zpřísnění vládních restrikcí městu nehrozí. 
 
Rozprava: 
Vít Ulrych – poděkoval za doplnění informací, vznesl dotaz, od kdy by měl být zimní park v provozu 
Reagoval P. Kvaš – záleží na počasí, standardně začátkem prosince. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Ludmily Ministrové a Petra Kvaše podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4539/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi statutárním městem 
Pardubice a obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, IČO: 48155110, o stanovení podmínek výkonu veřejné služby spočívající v 
zajištění realizace sportovního projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ v areálu Dostihového závodiště 
Pardubice, na dobu určitou, a to od 01. 11. 2020 do 31. 03. 2023. Znění smlouvy je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení smlouvu o poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností Dostihový 
spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, o stanovení 
podmínek výkonu veřejné služby spočívající v zajištění realizace sportovního projektu „ZIMNÍ 
SPORTOVNÍ PARK“ v areálu Dostihového závodiště Pardubice, na dobu určitou, a to od 01. 11. 2020 
do 31. 03. 2023, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  
Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
T: 22.10.2020 

 

32 
Schválení dotační smlouvy na provoz ZSP se společností Dostihový spolek a.s. 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členů rady Ludmily Ministrové a Petra Kvaše podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4540/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh poskytnout dotaci obchodní společnosti Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Zimní 
sportovní park v sezóně 2020/2021, z titulu vyrovnávací platby představující rozdíl mezi náklady a 
výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, v celkové výši 2,460.000,- 
Kč, a to prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním 
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městem Pardubice a společností Dostihový spolek a.s. za následujících podmínek:  
- částka ve výši 1,020.000,- Kč  bude žadateli poskytnuta do 30.11.2020,  
- částka ve výši 1,440.000,- Kč bude žadateli poskytnuta nejpozději do 28.2.2021, avšak pouze za 
podmínky, že Zastupitelstvo města Pardubic schválí alokaci této částky pro uvedený účel v 
rozpočtu statutárního města Pardubic pro rok 2021. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem 
Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s 
realizací projektu Zimní sportovní park v sezóně 2020/2021, z titulu vyrovnávací platby 
představující rozdíl mezi náklady a výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, ve výši 2,460.000,- Kč, dle podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení, 
tj. ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

33 
Projektový záměr a identifikační listina projektu - Portfolio projektů a významných 

investic s vazbou na rozpočet města 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- požádal o doplnění vedoucího ekonomického odboru Ondřeje Nečase do projektového týmu 

v uvedené Identifikační listině projektu. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4541/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Projektový záměr s názvem "Portfolio projektů a významných investic s vazbou na rozpočet města" 
v rámci projektového řízení projektů a v souladu s metodikou projektového řízení, projektu 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-040. 
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 " Portfolio projektů a 
významných investic s vazbou na rozpočet města", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-
20-040. 
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34 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4542/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "ZŠ Erno Košťála – úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori“, 
že ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, 
je nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření smlouvy: S T A K O společnost s ručením 
omezeným, Hradec Králové, IČO: 42228468, s nabídkovou cenou ve výši 29.873.723,98 Kč bez DPH; 
druhý v pořadí se umístil dodavatel RONELI Stavby SE, Praha, IČO: 29316731, s nabídkovou cenou 
ve výši 30.717.183,40 Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel TIMRA s.r.o., Pardubice, IČO: 
04806859, s nabídkovou cenou ve výši 33.903.176,65 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4543/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce zadávané v otevřeném řízení "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“, že 
ekonomicky nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je 
nabídka dodavatele, který je vybrán k uzavření smlouvy: Společnost mosty Pardubice, Kyjevská 
(Společník 1: SILNICE GROUP a.s., Praha, IČO: 62242105 + Společník 2: Společnost T.A.Q. s.r.o., 
Praha, IČO: 28868781) s nabídkovou cenou ve výši 202.222.235,00 Kč bez DPH; druhý v pořadí se 
umístil dodavatel Společnost nadjezd Kyjevská Pardubice (Společník 1: Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361 + Společník 2: EUROVIA CS, a.s., Praha, IČO: 45274924) s 
nabídkovou cenou ve výši 249.989.836,00 Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel Metrostav 
Infrastructure a.s., Praha, IČO: 24204005, s nabídkovou cenou ve výši 255.314.001,00 Kč bez DPH. 
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35 
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4544/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh dodatku č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, 
Miloslava Špinky 1350, 530 06  Pardubice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4545/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení týkající se výmazu místa 
poskytování vzdělávání na adrese K Dubině 693, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 75018225, v 
Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku od 1.11.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podat žádost o zápis výmazu místa poskytování vzdělávání Mateřské školy Doubek Pardubice-
Svítkov a Lány na Důlku na adrese K Dubině 693, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 75018225 v 
rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.10.2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4546/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení týkající se výmazu místa 
poskytování školských služeb – školní jídelny na adrese K Dubině 693, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ: 
75018225 v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku od 1.11.2020 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podat žádost o zápis výmazu místa poskytování školských služeb – školní jídelny Mateřské školy 
Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku na adrese K Dubině 693, Svítkov, 530 06  Pardubice, IČ: 
75018225 v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.10.2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4547/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o změnu v údajích v rejstříku škol a školských zařízení týkající se výmazu místa 
poskytování školských služeb – školní jídelny na adrese Lány na Důlku 35, 530 02  Pardubice, IČ: 
75018225 v Mateřské škole Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku od 1.11.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podat žádost o zápis výmazu místa poskytování školských služeb – školní jídelny Mateřské školy 
Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku na adrese Lány na Důlku 35, 530 02  Pardubice, IČ: 
75018225 v rejstříku škol a školských zařízení Krajskému úřadu Pardubického kraje. 

 

36 
Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4548/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh poskytnout individuální dotaci z Programu podpory sportu ve výši 1.080.000,- Kč společnosti 
Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, na realizaci projektu "Nájemné a služby spojené s mistrovskými utkáními A-mužstva v 
areálu Vršovický Ďolíček". Dotace bude poskytnuta v režimu "de minimis". 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu ve výši 1.080.000,- Kč se společností Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K 
Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nájemné a služby spojené s 
mistrovskými utkáními A-mužstva v areálu Vršovický Ďolíček" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

 

37 
Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora; Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4549/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1173/2020 ze dne 23.1.2020, jímž 
bylo schváleno poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu spolku Pardubická 
sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, na realizaci celoročního projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže", přičemž tato 
změna spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 120.000 Kč na částku 90.000 Kč, 
a to s ohledem na zrušení významné části projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže" 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 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu č. D1734/00015/20 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem 
Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, se sídlem: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, o změně výše dotace a s tím související změně čerpání dotace na upravené 
položky v rozpočtu týkající se projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže" ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4550/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 



  83 

návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1172/2020 ze dne 23.1.2020, jímž 
bylo schváleno poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu spolku Univerzitní 
sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95, Pardubice, 532 10, na realizaci 
projektu "podpora univerzitního sportu", přičemž tato změna spočívá ve snížení původně 
schválené výše dotace v částce 240.000 Kč na částku 234.250 Kč, a to s ohledem na zrušení části 
projektu, konkrétně akce "Běh naděje" 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 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu č. D1734/00070/20 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem 
Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95, Pardubice, 532 10, o 
změně výše dotace a s tím související změně čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu 
týkající se projektu "podpora univerzitního sportu" ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/4551/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s.", 
č. D1734/00011/20, uzavřené dne 2.3.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 a v důsledku změny nájemní smlouvy za objekt basketbalové haly na 
adrese V Ráji 311, Pardubice 530 02 (snížení nájemného), mění stanovené čerpání dotace na 
upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 2.850.000,- Kč. 
Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/4552/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské poháry a turnaje", č. 
D1734/00096/20, uzavřené dne 29.5.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 a v důsledku rušení některých turnajů mění stanovené čerpání dotace 
na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 300.000,- 
Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/4553/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu se společností BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice", č. D1734/00010/20, 
uzavřené dne 19.2.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně 
obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období 
roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně 
schválené výše dotace v částce 3.600.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/4554/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu se spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 
53 Pardubice, na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal", č. D1734/00008/20, uzavřené dne 
24.2.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva 
a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 a v 
důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného prostor v majetku města za období od 1. 
dubna 2020 do 31. prosince 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu 
při zachování původně schválené výše dotace v částce 900.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/4555/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu se spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 
53 Pardubice, na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev", č. 
D1734/00007/20, uzavřené dne 24.2.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 a v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného prostor v 
majetku města za období od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2020 mění stanovené čerpání dotace na 
upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 3.800.000,- Kč. 
Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/4556/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu se spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 
53 Pardubice, na realizaci projektu "Klubová akademie FK PARDUBICE", č. D1734/00006/20, 
uzavřené dne 24.2.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně 
obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období 
roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně 
schválené výše dotace v částce 1.300.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/4557/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Rady města Pardubic č. R/3456/2020 ze dne 20.04.2020, jímž bylo dle přílohy 
usnesení "tabulka č. 5" schváleno poskytnutí dotací z Programu podpory sportu na tradiční a 
významné sportovní akce (dle bodu I. usnesení č. R/3456/2020) a zároveň uloženo uzavřít smlouvy 
o poskytnutí dotací s žadateli uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení (bod II. usnesení č. 
R/3456/2020), a to z důvodu sdělení příjemců dotací, že nebudou projekty realizovat a dotace 
čerpat v důsledku opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/4558/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Rady města Pardubic č. R/3196/2020 ze dne 9. 3. 2020, jímž bylo dle přílohy č. 1 
schváleno poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit (dle bodu I. 
usnesení č. R/3196/2020) a zároveň uloženo uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací s žadateli 
uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení (bod II. usnesení č. R/3196/2020), a to z důvodu sdělení 
žadatelů, že nebudou projekty realizovat a dotace čerpat v důsledku opatření přijatých k ochraně 
obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/4559/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1267/2020 ze dne 29. 4. 2020, 
konkrétně řádku č. 2, přílohy č. 1 citovaného usnesení, jímž byla schválena investiční dotace ve výši 
64.000 Kč z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit žadateli Junák – český skaut, 
středisko Dívčí Pardubice, z.s., IČ 60159944, se sídlem Holcova 1289, Pardubice, na podporu 
projektu „Dřevěný domek pro uložení táborových věcí a věcí spojených s údržbou vlastní 
nemovitosti“, a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu z důvodu 
nedostatku finančních prostředků. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1267/2020 ze dne 29. 4. 2020, 
jímž bylo v bodu II. schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z 
Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit s žadatelem Junák – český skaut, středisko 
Dívčí Pardubice, z.s., IČ 60159944, se sídlem Holcova 1289, Pardubice, ve výši 64.000 Kč na podporu 
projektu „Dřevěný domek pro uložení táborových věcí a věcí spojených s údržbou vlastní 
nemovitosti“ a dále kterým bylo v bodu III. citovaného usnesení uloženo uzavřít  smlouvu o 
poskytnutí dotace (příloha č. 3 usnesení č. Z/1267/2020). 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/4560/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Rady města Pardubic č. R/3063/2020 ze dne 24. 2. 2020, konkrétně řádek č. 3, přílohy 
č. 1, bodu I.  citovaného usnesení, jímž byla žadateli Veteran klub Pardubice, IČ 26555263, se 
sídlem Češkova 691, Pardubice, schválena dotace z Programu podpory cestovního ruchu ve výši 
40.000 Kč na podporu projektu Veteran Randevu Pardubice 2020, a dále ruší v bodu II. povinnost 
uzavřít s žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace, a to na základě písemného sdělení o nerealizaci 
projektu z důvodu opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/4561/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 27. 2. 2020, 
konkrétně řádku č. 3, přílohy č. 1, bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 
100.000 Kč z Programu podpory cestovního ruchu žadateli Yashica Events s.r.o., IČ 4754425, se 
sídlem Žďárského 186,  674 01 Kožichovice,  na podporu projektu „Létofest Pardubice 2020“,  a to z 
důvodu předložení písemného sdělení žadatelem o nerealizaci projektu z důvodu opatření 
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přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 27. 2. 2020, 
jímž bylo v bodu II. schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory cestovního ruchu s žadatelem Yashica Events s.r.o., IČ 4754425, se sídlem Žďárského 186, 
674 01 Kožichovice, na podporu projektu „Létofest Pardubice 2020“ a dále kterým bylo v bodu III. 
citovaného usnesení uloženo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (příloha č. 4 usnesení č. 
Z/1235/2020). 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/4562/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí 
tahouni se subjektem Sdružení aviatické pouti, se sídlem VÚ 2553 Pardubice, 530 02 Pardubice, IČ: 
64242943, na realizaci projektu "Aviatická pouť 2018-2020",  č. D1734/00010/18, uzavřené dne 
2.3.2018, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a 
jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 snižuje 
původně schválená výše dotace v částce 450.000,- Kč na částku 335.070,- Kč, a to s ohledem na 
zrušení výše uvedeného projektu v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k 
ochraně obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Znění dodatku je 
přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/4563/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1277/2020 ze dne 29.4.2020, jímž 
bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory kultury subjektu Člověk v tísni, o.p.s., se 
sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, na realizaci projektu 
"Jeden svět 2020 v Pardubicích – Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech", 
přičemž tato změna spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 100.000,- Kč na 
částku 68.000,- Kč na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva 
a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se 
subjektem Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
IČ: 25755277, na realizaci projektu "Jeden svět 2020 v Pardubicích – Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů o lidských právech",  č. D1734/00142/20, uzavřené dne 10.6.2020, jímž se na 
žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené 
čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu a zároveň se snižuje výše poskytnuté dotace z 
původní schválené částky ve výši 100.000,- Kč na částku 68.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou 
tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/4564/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Rady města Pardubic č. R/3126/2020 ze dne 9.3.2020, jímž bylo dle přílohy usnesení 
"Příloha návrhu usnesení č. 1 - Seznam poskytnutých dotací do 50 tis. Kč" schváleno poskytnutí 
dotací z Programu podpory kultury (dle bodu I. usnesení) a zároveň uloženo uzavřít smlouvy o 
poskytnutí dotací s žadateli uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení (bod II. usnesení), a to z 
důvodu sdělení příjemců dotací, že nebudou projekty realizovat a dotace čerpat v důsledku 
opatření přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2. 

38 
Strategie školství Pardubice 2030 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- upozornil na změnu str. 5 a 55 ve Strategii školství Pardubic 2030 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4565/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh Strategie školství Pardubic 2030 dle příloh tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic Strategii školství Pardubic 2030. 
Z: Mgr. Jakub Rychtecký 
T: 22. 10. 2020 
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39 
Organizační záležitosti ZŠ Montessori Pardubice 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4566/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Vyhlašuje 
konkurs na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Montessori Pardubice, 
příspěvkové organizace, se sídlem Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice dle návrhu, který 
je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
členy konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní 
školy Montessori Pardubice, příspěvkové organizace: 
zástupce zřizovatele, předsedkyně komise: Mgr. Ivana Liedermanová, 
zástupce zřizovatele: Mgr. Jakub Rychtecký, 
zástupce určený Krajským úřadem Pardubického kraje: Mgr. Hana Pochobradská, 
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství a psycholog určení Českou školní 
inspekcí: Mgr.Bc. Jana Smetanová a PhDr. Roman Miletín, 
školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Mirka Machková. 
III. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
Mgr. Olgu Havlíkovou, vedoucí oddělení školství odboru školství, kultury a sportu MmP, funkcí 
tajemnice konkursní komise. 
IV. Rada města Pardubic 
Určuje 
konkursní komisi pravomoc přizvat v případě potřeby ke konkursnímu řízení odborníky s hlasem 
poradním, kteří nejsou členy této komise. 

 

40 
Vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků základních a středních škol v Pardubicích za 

školní rok 2019/20 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4567/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančních darů žákům základních škol, nižšího gymnázia a základních uměleckých škol 
uvedeným v příloze č. 1 této zprávy za úspěchy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 
2019/20. Finanční dary budou vyplaceny ze samostatné položky rozpočtu Program podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 2020. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4568/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančních darů žákům středních škol uvedených v příloze č. 2 této zprávy za úspěchy v 
soutěžích a olympiádách ve školním roce 2019/20.. Finanční dary budou vypláceny ze samostatné 
položky rozpočtu Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 2020. 

 

41 
Úprava platových výměrů ředitelek příspěvkových organizací zřizovaných 

statutárním městem Pardubice v oblasti zdravotnictví 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4569/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.11.2020 plat dle návrhu:  
Mgr. Gabriele Bělkové, ředitelce příspěvkové organizace Lentilka – integrační školka a rehabilitační 
centrum. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4570/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.12.2020 plat dle návrhu:  
Bc. Hedvice Cempírkové, ředitelce příspěvkové organizace RATOLEST, dětská péče a léčebná 
rehabilitace. 

 

42 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro výzvu k podání nabídky a ustanovení hodnotící 

komise v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu - OŠKS 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4571/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 2/2020, Zadávací 
řád veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OŠKS-VZMR-2020-007 
„Rozvoz stravy ze školních vývařoven na výdejny pro období 3 let" níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:  
Multi-Invent s.r.o, IČO: 42937574, 
damejidlo.cz s.r.o., IČO: 24254398, 
Česká abilympijská asociace, z.s., IČO: 67363156, 
Univerzita Pardubice, IČO: 00216275, 
Tomáš Balogh, IČO: 75236494. 
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-2020-007 „Rozvoz stravy ze školních vývařoven na výdejny pro období 3 let" 
hodnotící komisi ve složení: 
• Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
• Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS 
• Ing. Jana Harvánková, OŠKS 
• Ing. Dana Šťásková, OŠKS 
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43 
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služeb se společností Služby města Pardubic 

a.s. 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4572/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 5 "Smlouvy o poskytování služeb – služby provozu systému varování na území 
města Pardubic" mezi statutárním městem Pardubice, IČ 274046 a akciovou společností Služby 
města Pardubic, IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. 
Dodatek č. 5 smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 5 "Smlouvy o poskytování služeb – služby provozu systému varování na území 
města Pardubic" mezi statutárním městem Pardubice, IČ 274046 a akciovou společností Služby 
města Pardubic, IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. 

 

44 
Záležitosti komisí RmP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4573/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
rezignaci paní xxxxxxxxxxxxx na členství v Komisi pro rodinu a děti Rady města Pardubic podanou 
ke dni 30.09.2020. 
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45 
Záležitosti OHA MmP – agenda územního plánování 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4574/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Stanovuje 
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do 
Magistrátu města Pardubic na 429, a to s účinností od 1. 1. 2021. Do tohoto celkového počtu se 
nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci, kteří zastupují za 
dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. 

 

46 
Žádost o dotaci - Projekt Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 
Vít Ulrych – poděkoval za tento projekt 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4575/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice“, již 
může dosáhnout 90 % celkových způsobilých výdajů z výzvy č. 4A „Bergen“ z programu Životního 
prostředí, ekosystémy a změna klimatu financovaného z Norských fondů 2014-2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Petře Harišové, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie podat 
jménem města žádost o dotaci v elektronickém prostředí agendového informačního systému SFŽP 
Z: Ing. Petra Harišová, vedoucí oddělení dotačního managementu odboru rozvoje a strategie 
T: 30.10.2020 
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47 
Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře DpmP a.s. (pokyn k obchodnímu 

vedení - pořízení pozemků pro "Novostavbu Terminálu JIH" 

 
Zpravodaj: Tomáš Pelikán, člen rady a místopředseda představenstva společnosti DPmP a.s. 

- podrobně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4576/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. na základě žádosti 
představenstva o udělení k pokynu k obchodnímu vedení (odsouhlaseno usnesením 
představenstva  
ze dne 7. 9. 2020), a to takto: 
Rada města Pardubic schvaluje pokyn k obchodnímu vedení společnosti Dopravní podnik města 
Pardubic a.s. (dále jen DPMP) získat na základě kupní smlouvy se společností enteria a.s., IČ: 275 37 
770 do vlastnictví DPMP za částku 28,000.000,- Kč pozemky potřebné pro „novostavbu terminálu 
jih“ s tím, že smluvní pokuta dle kupní smlouvy činí maximálně 5,000.000,- Kč a to výhradně pro 
případ, kdy enteria odstoupí od kupní smlouvy z důvodu prodlení s úhradou kupní ceny.  
Přílohami tohoto Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře DPMP jsou: 
1. usnesení č. Z/1528/2020 ze dne 24. 9. 2020 (schválení _realizace „novostavby terminálu jih“ 
nejvyšším orgánem města),  
2. usnesení č. Z/1529/2020 ze dne 24. 9. 2020 (schválení financování „novostavby terminálu jih“ 
nejvyšším orgánem města), 
3. znalecký posudek č. 3914-54/2019 znalce Milana Skřivánka ze dne 14. 10. 2019 dokládající určení 
výše kupní ceny pozemků pro výstavbu parkovacího domu.   

 

48 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4577/2020               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 1 kusu osobního 
automobilu Ford Transit Custom M1 pro potřeby Městské policie Pardubice“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
Auto IN s. r. o., Poděbradská 292, 530 09 Pardubice 
Moto Trade VM s. r. o., Lipová 151/3, 566 01 Vysoké Mýto 
DOKAR, spol. s r. o., U cihláře 3559, 580 01 Havlíčkův Brod 
Louda Auto a. s., Havlíčkova 158, 280 02 Kolín 
Mareš Miroslav, Palackého 1454, 290 01 Poděbrady III. 
Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu „Dodávka 1 kusu osobního automobilu Ford Transit Custom M1 pro potřeby Městské 
policie Pardubice“ hodnotící komisi v tomto složení:  
Bc. Rostislav Hűbl – ředitel MpP  
Ing. Tomáč Pelikán – člen ZmP, ředitel DpmP  
Ing. Václav Brynych – náměstek ředitele MpP 

 

49 
Diskuse 

 
Vít Ulrych 

- informoval členy rady o omezení neakutní péče v pardubické nemocnici 
- s ohledem na informace uvedené v tisku týkající se hledání prostor pro „polní nemocnici“ 

v Pardubicích vznesl dotaz, jaká lokalita byla doporučena. 
Reagoval M. Charvát – tyto informace k dispozici město nemá, zdravotnictví je v kompetenci 
Pardubického kraje 

- dále vznesl dotaz, jaké připomínky uplatnil Úřad městského obvodu V a magistrát města 
v projektu S.K.Neumanna a magistrát města 
Reagoval J. Rejda – uvedl, že vyjádření k projektovým dokumentům teprve bude úřad podávat, 
bude doplněno o podněty, které MO požadoval.  
Reagoval M. Charvát – magistrát města není účastník řízení, vše koordinuje se starostou MO V 

- vznesl dotaz, zda město s ohledem na epidemiologickou situaci uvažuje o zavedení krizové linky 
pro seniory (nabídka nákupu léků, potravin apod.). Uvedl, že např. Univerzita Hradec Králové na 
svých stránkách v této věci zveřejnila nabídkový a poptávkový formulář a doporučil zvážit, zda 
by tuto iniciativu nevyvinulo i město. 
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Reagoval J. Rychtecký – ano, toto bylo projednáno již v minulém týdnu na krizovém štábu, kde 
byla shoda na zavedení této linky. Celá věc se nyní procesuje (prověření databází a aktuálnosti 
kontaktů), zveřejněno bude v nejbližších dnech. 

 
Vítězslav Štěpánek 

- vznesl dotaz, zda by bylo možné radním města poskytovat výstupy z krizového štábu ORP 
Pardubice 
Reagoval M. Charvát – prověří možnosti poskytování zápisů z krizového štábu 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 11:30 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Petr  K v a š 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Vladimír  M a r t i n e c 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 21.10.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Originál (97 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.  
       


