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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem – vytvoření Mobilního informačního systému pro 

Statutární město Pardubice, včetně údržby a poskytování podpory provozu uzavřené dne 23.6.2020  

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen "občanský zákoník" nebo zkratkou "OZ")  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, sjednaly smluvní strany: 

Objednatel: 

Statutární město Pardubice 

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  

IČO: 00274046, DIČ: CZ00274046; 

bankovní spojení: číslo účtu 326561/0100, Komerční banka, a.s. 

zastoupen Ing. Martinem Charvátem, primátorem 

kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií, tel.:466859288 

dále jen „SMP“ nebo „Objednatel“ na straně jedné a 

 

Zhotovitel: 

ETERNAL, s.r.o. 

se sídlem nám. 14. října 1307/2,150 00 Praha 5 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116650 

IČO: 27565599, DIČ: CZ27565599 

bankovní spojení: číslo účtu 51-1090830247/0100, Komerční banka, a.s. 

zastoupen: Rostislav Dubský, jednatel 

dále jen „Eternal“ nebo „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

Objednatel a Zhotovitel společně dále v textu dodatku č. 2 uváděni též jen jako "Smluvní strany" nebo 
"Strany" a každý jednotlivě jako "Strana" nebo "Smluvní strana",  

 

tento dodatek č. 2 

ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem – vytvoření Mobilního informačního systému pro 
Statutární město Pardubice, včetně údržby a poskytnutí podpory provozu uzavřené dne 23.6.2020 

(dále jen „Smlouva“) 
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I. 

1.1. Dne 23.6.2020 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo 
s nehmotným výsledkem – vytvoření Mobilního informačního systému pro Statutární město 
Pardubice, včetně údržby a poskytování podpory provozu, jejímž předmětem je závazek 
Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas ve smlouvě 
specifikované Dílo a zároveň Objednateli poskytnout podporu pro bezproblémový provoz Díla 
u uživatelů včetně dodržení sjednaných SLA, Dílo dále rozvíjet dle požadavků Objednatele 
a taktéž závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.2. S ohledem na skutečnost, že se Objednatel rozhodl pro rozříření předmětu díla,  dohodly se 
smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2, tedy na změně Smlouvy, a to následujícím 
způsobem: 

1.2.1. Ustanovení čl. 3. Předmět a účel smlouvy, předmět a účel díla, odst. 3.2.3. Smlouvy 
se mění tak, že nově zní takto:  
 

3.2.3.  poskytnutí servisní podpory Mobilního informačního systému, což pro účely této 
Smlouvy znamená průběžné poskytování zejména těchto služeb Zhotovitelem: 
 

3.2.3.1 poskytování služby Hot Line Objednateli ke krátkým telefonním konzultacím 
a řešením problémů souvisejících s užívánín a provozem Mobilního informačního systému; 
 

3.2.3.2 vyření Chyb sjednaných SLA; 
 

3.2.3.3 poskytování služby hostingu pro serverovou část Mobilního informačního systému; 
 

3.2.3.4 poskytování dalších služeb uvedených v Nabídce Zhotovitele, která je přílohou č. 2 
této Smlouvy – v kapitole 5 – Support implementovaného řešení; 
 

3.2.3.5 poskytování záruky na předmět díla v rozsahu 24 měsíců; 
 

3.2.3.6  poskytování celkového počtu jednotlivých druhů notifikací maximálně 90 (slovy 
devadesát). 
 

1.2.2.  Ustanovení čl. 7. Cena a platební podmínky, odst. 7.1.3 Smlouvy se mění tak, že nově 
zní takto:  
 

7.1.3. cena dílčího plnění sjednaného odst. 3.2.3.1 až 3.2.3.5 v čl. 3 Smlouvy – servisní podpora 
Mobilního informačního systému se sjednává ve výši 3.500,- Kč (slovy třitisícepětset korun 
českých) / měsíc (při počtu do 5 tisíc uživatelů mobilní aplikace), 5.500,- Kč (slovy pětisícpětset 
korun českých) / měsíc (při počtu od 5.001 do 10.000 uživatelů) a 7.500,- Kč (slovy 
sedmtisícpětset korun českých) / měsíc (při počtu nad 10.000 uživatelů). Prvních 12 (dvanáct) 
měsíců bude servisní podpora Mobilního informačního systému dle bodů 3.2.3.1 až 3.2.3.5 
poskytována jako součást ceny plnění uvedeného v odst. 3.2.1 a 3.2.2 čl. 3 této Smlouvy; 
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cena dílčího plnění sjednaného dle odst. 3.2.3.6 v čl. 3 Smlouvy – servisní podpora Mobilního 
informačního systému se sjednává ve výši 4.000,- Kč (slovy čtyřitisíce korun českých) / měsíc. 
Částka může být upravena při zvýšení celkové počtu aktivních uživatelů mobilní aplikace, který 
bude vyšší než 20.000 (slovy dvacettisíc) a změně kurzu USD / CZK – toto ustanovení se 
vztahuje pouze na cenu dílčího plnění dle odst 3.2.3.6 v čl. 3 Smlouvy. 

 

1.3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č.1  tímto dodatkem č. 2 nedotčená 
zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.

II. 

2.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
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. 

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

2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od 
jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

2.4. Tento dodatek č. 2 je uzavřen ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení 
a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. Obě smluvní strany prohlašují, že měly skutečnou příležitost 
ovlivnit obsah tohoto dodatku č. 2, a že tento dodatek č. 2 uzavřen výhradně formou užití 
smluvního formuláře. 

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

2.6. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 řádně přečetly před podpisem 
a dále prohlašují, že tento dodatek č. 2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož 
připojují níže své podpisy. 

 

Za Objednatele:       Za Zhotovitele:  

V Pardubicích, dne                                 V Praze, dne  

 

………………………………………     ……………………………… 

Ing. Martin Charvát Rostislav Dubský,  
primátor jednatel 



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ 
PRACOVNĚLÉKAŘSKÝCH SLUŽEB 

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „občanský zákoník“), dle zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce (dále „zákoník práce“), a dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dle 

„zákon specifických zdravotních službách“), vše ve znění pozdějších předpisů 
 

Smluvní strany: 
 
1. Statutární město Pardubice 

se sídlem:  Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice   
zastoupena: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046   
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubic  
číslo účtu/kód banky:  326561/0100 
kontaktní osoba: Petr Drábek, tel. č.: 466 859 720, e-mail: Petr.Drabek@mmp.cz, nebude-li  pro určité jednání 
s poskytovatelem pověřena jiná osoba 
dále jen „objednatel“  

 
  a  
 
2. Praktik Pardubice s.r.o. 

se sídlem: Pohránovská 297, Ohrazenice, 533 53 Pardubice 
zastoupena: Vladimírem Zbytkem, jednatelem  
IČO:  28786661    
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 27366 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
číslo účtu/kód banky: 43-6521380237/0100     
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 dále jen “poskytovatel” 
 
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb 
 

I. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je právnickou osobou zapsanou v obchodním 

rejstříku, jejíž předmětem činnosti je poskytování zdravotních služeb, a v souladu s platnou právní úpravou 
disponuje veškerými oprávněními k řádnému poskytování pracovnělékařských služeb dle § 53 a násl. zákona 
o specifických zdravotních službách. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8. 4. 2013 uzavřeli mezi sebou objednatel na straně jedné a 
obchodní společnost MUDr. Hana Gippová s.r.o., IČO: 28786661, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, 
náměstí Republiky 12, PSČ 530 02, jakožto poskytovatel na straně druhé Smlouvu o poskytování 



pracovnělékařských služeb, na základě níž se poskytovatel zavázal poskytovat objednateli vyžádané 
pracovnělékařské služby (dále také „Smlouva ze dne 8.4.2013“). Smlouvou o převodu podílu ze dne 8.1.2021 
uzavřenou mezi dosavadními společníky a novým společníkem obchodní společnosti MUDr. Hana Gippová 
s.r.o. se jediným jejím společníkem stal pan MUDr. Radoslav Svoboda, trvale bytem Rabštejn 17, 537 01 
Rabštejnská Lhota. Na základě jeho rozhodnutí v pozici jediného společníka došlo mj. ke změně názvu 
poskytovatele z původního MUDr. Hana Gippová s.r.o. na nový Praktik Pardubice s.r.o., ke změně sídla 
poskytovatele z původní adresy Pardubice – Zelené Předměstí, náměstí Republiky 12, PSČ 530 02, na novou 
adresu Pohránovská 297, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, a dále došlo k úpravě vnitřních poměrů 
poskytovatele, včetně změny jednatelských oprávnění. Následně pak smlouvou o převodu částí podílu ze 
dne 20.4.2021 převedl MUDr. Radoslav Svoboda svůj podíl ve společnosti Praktik Pardubice s.r.o. rozdělený 
na dvě stejné části na paní MUDr. Zdenu Zbytkovou a pana Vladimíra Zbytka.  Uzavření výše uvedených 
smluv o převodu podílu a přijetí navazujících změn bylo objednateli poskytovatelem řádně oznámeno. 

3. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy se smluvní strany shodly na potřebě 
aktualizovat dosavadní znění Smlouvy ze dne 8.4.2013, a proto mezi sebou uzavírají tuto novou Smlouvu o 
poskytování pracovnělékařských služeb (dále jen „Smlouva“), jíž bude Smlouva ze dne 8.4.2013 v plném 
rozsahu nahrazena.  

4. Pojmem “zaměstnanec” se pro účely této Smlouvy rozumí osoba, s níž je objednatel v pracovněprávním 
vztahu ve smyslu zákoníku práce,  a dále osoba, která vykonává u objednatele odbornou praxi na základě 
zvláštní smlouvy. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem této Smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli jím vyžádané pracovnělékařské služby 
dle platné a účinné právní úpravy, především dle § 103 a následujících zákoníku práce a ust. § 53 - 60 zákona o 
specifických zdravotních službách, a to za podmínek a v rozsahu poskytování pracovnělékařských služeb blíže 
specifikovaných touto Smlouvou.  

 
III. 

Práva a povinnosti objednatele 
 

1. Objednatel je oprávněn po poskytovateli požadovat činnosti, které jsou předmětem pracovnělékařských 
služeb dle zákona o specifických zdravotních službách a které jsou specifikovány v čl. IV. této Smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovateli poskytovat potřebnou součinnost při realizaci služeb uvedených 
v odst. 1 tohoto článku Smlouvy, zejména: 
a) předávat poskytovateli potřebné informace k  jejich provádění (zejména: osobní údaje zaměstnanců, 

příslušný obor a pracovní náplň činnosti, ve které je zaměstnanec zařazen),  
b) vybavit zaměstnance objednatele (dále jen „zaměstnanci“) odesílaného k pracovnělékařské prohlídce 

žádostí o provedení této prohlídky, kde uvede údaje o druhu práce, režimu a pracovních podmínkách, ke 
kterým je posouzení zaměstnance vyžadováno, případně další údaje stanovené prováděcími předpisy 
k zákonu o specifických zdravotních službách či jinými právními předpisy upravující požadavky na 
zdravotní způsobilost nebo zjištění zdravotního stavu, 

c) zajistit určenému zástupci poskytovatele v rozsahu potřebném pro plnění úkolů dle této Smlouvy vstup 
na všechna svá pracoviště za účelem plnění této Smlouvy.  

3. Objednatel je povinen řádně provádět úhradu za provedené pracovnělékařské služby ve výši stanovené čl. 
VI. Smlouvy a za podmínek stanovených čl. VII. Smlouvy. 



 
IV. 

Práva a povinnosti poskytovatele 
 

1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat pracovnělékařské služby pro objednatele a další činnosti, podle 
platných právních předpisů, ve vyžádaném rozsahu následovně:  
a) provádět lékařské vstupní, periodické i výstupní prohlídky a vyžádané mimořádné prohlídky a očkování 

zaměstnanců objednatele, kteří se dostaví do ordinace poskytovatele a předloží žádost o provedení 
prohlídky či o očkování, s náležitou odbornou úrovní podle pravidel vědy a uznávaných medicínských 
postupů, a to do deseti dnů ode dne obdržení žádosti; 

b) při výkonu pracovnělékařských služeb provést nebo na náklady objednatele vyžádat podle aktuálního 
zdravotního stavu a nároků kladených na zaměstnance objednatele další odborná vyšetření nezbytná 
pro posouzení jejich zdravotní způsobilosti k jimi vykonávané činnosti; 

c) seznámit posuzovaného zaměstnance a objednatele se závěry vyplývajícími z vykonané prohlídky a 
předat mu proti podpisu lékařský posudek, jehož vyplnění je součástí prohlídky. Lékařský posudek musí 
splňovat náležitosti stanovené zákonem o specifických lékařských službách. Zaměstnanec potvrdí svým 
podpisem, že byl s posudkem seznámen a že významu posudku porozuměl. Není-li dohodnuto jinak, 
doručí poskytovatel posudek objednateli prostřednictvím zaměstnance objednatele;  

d) informovat neprodleně telefonicky (e-mailem) kontaktní osobu objednatele uvedenou v této Smlouvě 
v případě negativního posudkového závěru vylučujícího další výkon příslušné práce zaměstnancem a 
dále vždy neprodleně informovat kontaktní osobu o odvolání zaměstnance proti závěru lékařského 
posudku; 

e) vést dokumentaci o pracovnělékařských službách pro objednatele odděleně od zdravotnické 
dokumentace o jednotlivých zaměstnancích, provedených prohlídkách a dokumentaci o očkovaných 
zaměstnancích; dokumentaci vést oddělené od zdravotnické dokumentace o registrovaných 
pacientech; 

f) zpracovávat vyhodnocení výsledků prohlídek;  
g) podle požadavků objednatele vystavovat posudky zdravotní způsobilosti k práci;  
h) dát bezodkladně objednateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky, jestliže obdrží 

od ošetřujícího lékaře zaměstnance informaci o jeho důvodném podezření, že změnou zdravotního 
stavu zaměstnance došlo ke změně zdravotní způsobilosti k činnosti nebo k výkonu činnosti s 
podmínkou, anebo že zaměstnancův zdravotní stav nesplňuje předpoklady nebo požadavky, ke kterým 
byl posuzován (§ 45 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách), 

i) vydávat lékařské posudky na základě posouzení zdravotní způsobilosti posuzujícím lékařem se 
specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství nebo se specializovanou nebo se 
zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní lékařství; 

j) zajišťovat na vyžádání terénní činnost na pracovištích objednatele k získání přehledu o pracovních a 
hygienických podmínkách;  

k) provádět odbornou poradenskou činnost pro objednatele, zejména v otázkách stanovení vhodných 
preventivních opatření proti nepříznivým účinkům vlivů práce na zdraví zaměstnanců, při řešení 
problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), provádět školení k poskytování první 
pomoci, ke zdravotní výchově zaměstnanců, případně v dalších oblastech souvisejících s poskytováním 
pracovnělékařských služeb;  

l) na základě objednávky objednatele provádět dohled na pracovištích a nad pracemi vykonávanými 
zaměstnanci objednatele a vyhodnocovat expozici zaměstnanců škodlivinami v pracovním procesu, 



spolupracovat s pracovníky státního odborného dozoru nad bezpečností práce a s orgány hygienické 
služby, podílet se na vyhlašování rizikových pracovišť; 

m) podle potřeby a požadavků objednatele provádět rozbory pracovní neschopnosti pro nemoc, úraz a 
další vyžádanou posudkovou činnost;  

n) informovat pověřeného zaměstnance objednatele o zjištěných závadách; 
o) poskytovat objednateli informace, záznamy a doklady apod. písemnou formou; 
p) informovat o přerušení činnosti a nepřítomnosti v místě plnění delší než tři dny bezodkladně poté, co 

se o důvodu přerušení činnosti či nepřítomnosti dozví. 
2. Poskytovatel je oprávněn si k zajištění návaznosti dalších poskytovaných služeb posuzovanému zaměstnanci 

na náklady objednatele vyžádat výpis ze zdravotní dokumentace, nebo její kopii u ošetřujícího lékaře 
posuzujícího zaměstnance. 

3. Poskytovatel je povinen neprodleně hlásit objednateli jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví a v čl. I. 
odst. 1 této Smlouvy, příp. další skutečnosti, které mohou mít vliv na poskytování plnění dle této Smlouvy. 

 
V. 

Místo a doba výkonu pracovnělékařských služeb 
 

Pracovnělékařské služby stanovené v čl. IV. odst. 1. písm. a) až i), k), m) až m) bude poskytovatel vykonávat 
v objektu na nám. Republiky 12 v Pardubicích, v ordinaci praktického lékaře v pracovních dnech dle pravidelných 
ordinačních hodin. Pracovnělékařské služby stanovené v čl. IV. odst. 1 písm. j) a l) na příslušném pracovišti 
objednatele dle jeho pokynu. 

  
VI. 

Úhrada pracovnělékařských služeb, výkonů a činnosti  
 

1. Objednatel se zavazuje poskytovateli provést úhradu jím vyžádaných pracovnělékařských služeb, lékařských 
výkonů a činností nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to ve výši: 
vstupní pracovnělékařská prohlídka   600,- Kč 
periodická pracovnělékařská prohlídka   400,- Kč  
mimořádná pracovnělékařská prohlídka   400,- Kč 
výstupní pracovnělékařská prohlídka   600,- Kč  

2. Ostatní výkony pracovnělékařské služby, k nimž se poskytovatel touto Smlouvou zavázal a které nespočívají 
v provedení vstupní, periodické, mimořádné či výstupní pracovnělékařské prohlídky dle odst. 1 tohoto 
článku Smlouvy, budou hrazeny podle času stráveného poskytovatelem plněním těchto služeb, a to takto: 

         za prvních 30 minut stráveného času    250,-Kč/jednotlivý výkon  
 za každých dalších 30 minut stráveného času   350,- Kč/jednotlivý výkon. 

 
VII. 

Platební podmínky 
 

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny poskytovaných služeb bude faktura obsahující vyúčtování poskytnutých 
služeb provedených vždy za období v délce 3 měsíců (čtvrtletí).  

2. Vyúčtování jednotlivých služeb odsouhlasená objednatelem v soupisu skutečně provedených vyšetření a 
činností se považují za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 1x za čtvrtletí. Soupis skutečně 
provedených služeb a činností  bude přílohou faktury a bude jej tvořit sestava se seznamem zaměstnanců a 



uchazečů o zaměstnání objednatele (s uvedením jména a příjmení), kteří v daném měsíci ukončili prohlídku, 
a další údaje (např. o konzultační činnosti), pokud tyto činnosti byly provedeny.  

3. Faktura bude obsahovat zákonem stanovené náležitosti pro běžný daňový doklad: 
- číslo a datum vystavení faktury, 
- číslo Smlouvy a datum jejího uzavření,  
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,  
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- lhůtu splatnosti faktury, 
- název, sídlo, IČO objednatele a zdravotnického zařízení,  

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 
4. Lhůta splatnosti faktury je sjednána v délce 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení objednateli. 

Fakturu lze zaslat i elektronicky na adresu faktury@mmp.cz. Splatnost faktury v délce 30 dnů platí i v případě 
placení jiných plateb (úroků z prodlení, náhrady škody apod.).  

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavené faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

6. Zálohy plateb nejsou sjednány. 
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu poskytovatele zdravotních služeb 

uvedené na daňovém dokladu - faktuře. 
8. Povinnost zaplatit cenu za plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

VIII. 
Doba platnosti Smlouvy 

 
1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 
2. Smlouvu lze kdykoliv ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran, a to ke dni stanovenému 

v této dohodě.  
3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba 

činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena 
druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených touto Smlouvou a  
obecně závaznými právními předpisy.   

5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že poskytovatel řádně neplní své povinnosti, 
k nimž se touto Smlouvou zavázal, zejm. v případě, že neposkytne některou z činností specifikovaných v čl. 
IV. odst. 1 této Smlouvy. 

6. Poskytovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení s úhradou 
odměny za poskytnuté služby přesahujícím 15 dnů. 

 
IX. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Dnem nabytí účinnosti této Smlouvy se kompletně ruší Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb ze 
dne 8.4.2013, kterou tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje.  

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinností nabývá dnem zveřejnění 
Smlouvy 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. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy předloží Smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy objednatel 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani tři měsíce od jejího uzavření, je 
následujícím dnem Smlouva zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanský 
zákoníku). 

6. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
8. Poskytovatel odpovídá objednateli a třetím osobám za veškeré škody, které by v důsledku porušení 

povinností, jež na sebe touto Smlouvou převzal, způsobil, a  je povinen uhradit veškeré sankce, které by byly 
příslušnými orgány za porušení těchto povinností vyměřeny.   

9. Poskytovatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.  

10. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení na základě dohody novým svým 
obsahem co nejvíce vyhovujícím účelu Smlouvy. 

11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak 
znemožní.  

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev 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  ………………………    V ……………………………………….. dne  ……......……………. 
 
 
Za objednatele: Za poskytovatele: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát         Vladimír Zbytek                                         
                       primátor                jednatel    
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1. Účel dokumentu a jeho účinnost 
Metodika řízení projektů, programů a portfolia je přílohou směrnice Řízení projektů. 
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout mana$erům projektů a členům projektov%ch t%mů návod pro 

řízení projektů v podmínkách Magistrátu města Pardubic (dále jen „Magistrát“). Proto je v metodice 
detailněji popsán postup definice, plánování a řízení projektů ukotven% ve směrnici. Metodika obsahuje vzory 
standardizovan%ch formulářů, které jsou pro řízení projektů vyu$ívány. 

Projekty, jejich$ příprava nebo realizační fáze začne po 1.6.2021, musí b%t řízeny v souladu s touto 
metodikou. 

Akce, které byly započaty před datem platnosti této metodiky a které naplňují charakteristiky projektu, 
musí projít krokem č. 1 – Záměr projektu, bez ohledu na to, v jaké fázi plánování či realizace jsou.  

2. Vymezení základních pojmů  

2.1. Projekt 

Projekt je charakterizován jako soubor činností realizovan"ch za účelem dosa#ení cíle, 
s vymezen"m termínem začátku a konce, definovan"m rozpočtem a dal$ími podmínkami.  

Pokud hovoříme o projektu, máme na mysli vět&inou rozsáhlej&í aktivitu s přesahem přes více odborů či 
oddělení s jasně vymezen"m cílem, termínem a rozpočtem k vykonání. Jsou zapotřebí jiné postupy a styly 
řízení ne$ při bě$ném liniovém managementu a od mana$era projektu jsou vy$adovány jiné dovednosti a 
zku&enosti. Projekt je obecně nástrojem jednorázové změny v dynamickém prostředí. 

K rozpoznání typu akce mohou pomoci tzv. projektová kritéria: 

 

1. Jedinečnost 

Záměr má smysl řídit jako projekt v okam$iku, kdy je jedinečn%. Jedinečn% je buď svou podstatou (je&tě 
nikdy jsme nic podobného nerealizovali), nebo jde o záměr sice typizovan%, ale odehrává se v unikátním 
souboru podmínek.  

 

2. Vymezenost 

Projekt má začátek a konec. Má svůj koncov% termín. Mů$e mít dal&í omezení jako např. legislativu. 
Projekt má svůj rozpočet. Má dánu celkovou v%&i nákladů, které je zadavatel schopen investovat. 

Cíl projektu je třeba mít dobře definován v podobě stavu na konci projektu.  

Cíl by měl naplňovat znaky SMART („chytrého“ cíle): 

S – specifick% a srozumiteln% 

M – měřiteln% – s jednoznačně měřiteln%mi parametry 

A – akceptovateln% – v&emi zainteresovan%mi stranami 

R – realizovateln%, realistick%, dosa$iteln%  

T – termínovan% – s jasně ohraničen%m datem dokončení 

Za dosa#ení cíle projektu je zodpovědn" mana#er projektu. 
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3. Potřeba spolupráce napříč úřadem v projektovém t"mu 

Záměr má smysl řídit jako projekt, jestli$e se nejedná o práci, kterou zastává jedna osoba. Projektové 
řízení je vhodné v případě, $e je třeba k dosa$ení cíle zapojit více osob s různou odborností, z různ%ch odborů 
či oddělení úřadu, a jejich práci koordinovat. 

 

4. Komplexnost a slo#itost 

Projektové řízení je poměrně robustní nástroj, kter% se nevyplatí pou$ívat na jednoduché věci (nicméně 
i tak lze jistě aplikovat vybrané principy a nástroje).  

 

5. Vysoká míra rizika 

Z v%&e uveden%ch atributů vypl%vá zv%&ené riziko takové akce oproti opakujícím se rutinním aktivitám. 
Toto riziko je nezbytně třeba řídit.  

2.2.  Systém řízení projektů 

Systémem řízení projektů v podmínkách Magistrátu se rozumí soubor pravidel obsa$en%ch ve směrnici 
č. xx/2015 Řízení projektů a této směrnici.  

Součástí systému řízení projektů je také sada standardizovan%ch formulářů, které tvoří přílohu tohoto 
dokumentu.  

3. Vymezení základních rolí  
Rozhodovací orgán je ve směrnici souhrnn%m označením pro nejvy&&í rozhodovací orgán pro dan% 

projekt. Rozhodovacím orgánem mů$e b%t zastupitelstvo Statutárního města Pardubice, rada Statutárního 
města Pardubice, primátor, náměstek primátora Statutárního města Pardubice nebo tajemník Magistrátu. Rolí 
rozhodovacího orgánu je posuzovat klíčové dokumenty a činit důle$itá strategická rozhodnutí pro projekt. 

 

Sponzor projektu je zodpovědn% za dosa$ení přínosů projektu, dohlí$í na průběh projektu. Sponzor 
projektu je určen Rozhodovacím orgánem. Sponzor projektu je přím%m nadřízen%m mana$era projektu. Roli 
Sponzora mů$e zastávat primátor, jeho náměstci, členové rady či zastupitelstva Statutárního města Pardubice. 
Sponzor projektu mů$e, zejména u vět&ích projektů, zřídit jako svůj poradní orgán řídící v%bor projektu. 

 

Vedoucí Odboru rozvoje a strategie (dále jen „Vedoucí ORS“) je zodpovědn% za efektivní koordinaci  
projektů a za péči o systém řízení projektů v podmínkách Magistrátu.  

 

Správce portfolia projektů (vedoucí oddělení strategického plánu a projektového managementu) 

Je hlavním metodikem pro oblast řízení projektů. V součinnosti s vedoucím ORS posuzuje návrhy 
zpracovávan%ch klíčov%ch dokumentů (projektov% záměr, identifikační listina projektu atp.) z hlediska 
projektového řízení. Správce portfolia projektů překládá 2x ročně zprávu o stavu celého portfolia projektů 
zastupitelstvu Statutárního města Pardubice. 
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Zadavatelem projektu mů$e b%t kter%koliv vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení Magistrátu. 
Zadavatele určuje Rozhodovací orgán nebo porada vedení. Zadavatel je zodpovědn% za zpracování záměru 
projektu a předprojektové fáze.  

 

Mana#er projektu je zodpovědn% za dosa$ení cílového stavu projektu, za dodr$ení procesu řízení 
projektu, koordinaci členů projektového t%mu, předávání v&ech relevantních informací členům projektového 
t%mu a za vedení dokumentace projektu dle této metodiky. Mana$er projektu má pravomoc vy$adovat 
součinnost od zaměstnanců jin%ch odborů, ne$ do kterého je zařazen. Mana$era projektu jmenuje a odvolává 
tajemník Magistrátu. Mana$er projektu navrhuje tajemníkovi ke jmenování a odvolání členy projektového 
t%mu po vyjádření vedoucích odborů či oddělení. Role mana$era projektu je zcela odli&ná od role tzv. 
administrátora dotace, kter% spravuje dotační titul. Mana$er projektu musí zaji&ťovat skutečnou koordinaci 
členů projektového t%mu, řídí změny, rizika na projektu. Je vhodné, aby mana$er projektu nebyl zároveň 
zodpovědn%m za dosa$ení některého z v%stupů projektu. 

 

Člen projektového t"mu je zodpovědn% za dodání jednoho nebo více v%stupů projektu v po$adované 
kvalitě, termínech, nákladech a za věcnou správnost v%stupů. Člena projektového t%mu jmenuje a odvolává 
tajemník Magistrátu na návrh Mana$era projektu. 

4. !ivotní cyklus projektu krok za krokem 
#ivotní cyklus projektu je mo$né rozdělit do 8 základních fází, které jsou ve směrnici popsány 

v kapitolách 4.1. – 4.8. Následující schéma znázorňuje rozdělení primární zodpovědnosti za jednotlivé 
kroky.  
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Projektový záměr

Předprojektová příprava

Identifikační listina projektu

Zahájení projektu

Plánování projektu

Realizace projektu

Ukončení projektu

Vyhodnocení projektu

Zodpovědnost zadavatele

Zodpovědnost vedoucího ORS

Zodpovědnost manažera projektu

 
V matici odpovědností jsou popsány role dal&ích zainteresovan%ch stran v jednotliv%ch krocích. 

Následující část metodiky popisuje jednotlivé fáze podrobně. 

4.1.  Projektov" záměr 

Primárně zodpovědn% za tento krok: Zadavatel projektu 

Projektov% záměr zpracovává: Zadavatel projektu  

Projektov% záměr schvaluje: Rada Statutárního města Pardubice po předchozím vyjádření vedoucích 
ORS a OE. 

 

O zahájení zpracování Projektového záměru rozhoduje Rozhodovací orgán nebo porada vedení. Součástí 
rozhodnutí o je určení: 

• Sponzora projektu 
• Zadavatele projektu 
• Popis obsahu projektu 
• Očekávan% v%stup, termín a maximální náklady předprojektové přípravy 

 

Poté, co je rozhodnuto o zpracování projektového záměru, Zadavatel svolá jednání, na kterém bude 
přítomen Sponzor projektu, Vedoucí ORS, Vedoucí OE, Správce portfolia projektů. V%stupem jednání je 
návrh dokumentu Projektov% záměr.   

Správce portfolia projektů navrhuje rozsah zpracovávan%ch v%stupů v rámci kroku „předprojektová 
příprava“. Vedoucí ORS ve svém vyjádření posuzuje, zda má záměr vazbu na strategick% plán. Správce 
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portfolia projektů přiděluje záměru evidenční číslo a zařazuje jej do systému řízení projektů – Portfolia 
projektů. 

Vedoucí OE ve svém vyjádření uvede, zda jsou náklady jak předprojektové přípravy, tak projektu jako 
celku  ji$ součástí konkrétní polo$ky/polo$ek rozpočtu a uvede číslo/čísla polo$ek. Nejsou-li náklady 
projektu součástí aktuálně platného rozpočtu. Nejsou-li náklady součástí aktuálně platného rozpočtu, vedoucí 
OE ve svém vyjádření navrhuje mo$n% zdroj financování. 

Po vyjádření vedoucího ORS, Správce portfolia projektů a vedoucího OE předlo$í Zadavatel Projektov% 
záměr k rozhodnutí Radě Statutárního města Pardubice, která záměr schválí nebo zamítne. 

Zadavatel projektu mů$e ji$ v tomto kroku, po dohodě s vedoucím ORS navrhnout Tajemníkovi 
Magistrátu jmenovat Mana$era projektového záměru, kter% bude zodpovídat za koordinaci kroku 
Předprojektová příprava. 

Schválen% záměr mů$e b%t zařazen do akčního plánu v rámci strategického plánování.   

Struktura projektového záměru je uvedena v příloze č. 1    

 

4.2. Předprojektová příprava 

Primárně zodpovědn% za tento krok: Zadavatel projektu nebo Mana$er projektu (je-li jmenován) 

Předprojektovou přípravu realizuje: Zadavatel projektu a jeho t%m 

V%stupy předprojektové přípravy k posouzení předkládá: Zadavatel 

V%stupy předprojektové přípravy schvaluje/zamítá: Rozhodovací orgán 

 

 

Cílem předprojektové přípravy je analyzovat projektov% záměr a projednat jej se v&emi důle$it%mi 
zainteresovan%mi stranami (jak uvnitř MMP, tak vně). 

V rámci předprojektové přípravy probíhá zpracování anal%z, návrhů stavby či studií, které jsou nutné pro 
jednoznačnou definici cíle projektu a návrh variant jeho dosa#ení. Součástí předprojektové přípravy 
mů$e b%t zpracování logického rámce projektu. Logick% rámec definuje 3 základní strategické prvky 
projektu: 

• V"stupy – produkty (věci, slu$by), za jejich$ dodání jsou zodpovědní členové projektového t%mu. 
Konkrétní v%stupy projektu specifikují, CO konkrétně bude projektem dodáno.  

• Cíl – popis po$adovaného cílového stavu dané problematiky v okam$iku ukončení projektu. Cíl je 
pro jeden projekt jen jeden a musí b%t konkrétně ohraničen. 

• Přínosy – účel (důvod), pro kter% je projekt realizován. Přínosy by měly b%t navázány na cíle 
strategického plánu rozvoje města.  

Zpracování studií a návrhů stavby může být součástí Identifikační listiny projektu fáze plánování 
projektu. 

Před zahájením Plánování projektu (tj. před zahájením zpracování projektové dokumentace 
v požadovaných stupních) jsou výstupy Předprojektové přípravy (studie, analýzy či návrhy stavby) 
předloženy ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic v souladu s Pravidly pro schvalování investičních 
záměrů v zastupitelstvu města Pardubic. Dle těchto pravidel se jedná o investiční projekty s odhadovanou 
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hodnotou realizačních nákladů nad 20 mil. Kč bez DPH nebo s odhadovanou hodnotou ročních provozních 
nákladů nad 5 mil. Kč bez DPH. 
 

Vzor logického rámce je uveden v příloze č. 2. 

4.3. Identifikační listina projektu 

Primárně zodpovědn% za tento krok: Zadavatel projektu nebo Mana$er projektu (je-li jmenován) 

Identifikační listinu zpracovává: Zadavatel projektu a jeho t%m 

Identifikační listinu k posouzení předkládá: Zadavatel 

Identifikační listinu schvaluje/zamítá: Rozhodovací orgán 

Identifikační listina projektu (ILP) je dokument, jeho$ schválení rozhodovacím orgánem znamená 
nastartování procesu zahájení projektu a kter% obsahuje nejdůle$itěj&í informace o projektu. Dokument slou$í 
jako určitá „kotva“, definující meze rozpočtu, harmonogramu a po$adovan%ch v%sledků projektu. Tento 
dokument mů$eme také označit jako „rodn% list“ projektu, neboť teprve schválením ILP se záměr stává 
projektem. Správce portfolia projektů rozhodne o správnosti (úplnosti, kompletnosti) předlo$ené ILP. 

V%znam ILP pro mana$era projektu je dvojí: schválením ILP dostává mana$er projektu jednoznačně 
vymezen% úkol a tedy zodpovědnost za dosa$ení cíle projektu, zároveň také získává mandát věnovat svůj čas 
danému projektu a pravomoc vy$adovat součinnost od členů projektového t%mu.  

Z ILP vychází ve&keré dal&í kroky přípravy a realizace projektu. Pokud nastane změna přesahující limity 
dané v ILP, jedná se o zásadní změnu v projektu. 

Součástí nákladů uvedených v Identifikační listině projektu pro fázi realizace projektu musí být 
navržena finanční rezerva pro realizaci projektu. Výše rezervy by měla odpovídat předpokládané výši inflace 
pro období, ve kterém bude projekt realizován. 

 

 

Vzor identifikační listiny projektu je uveden v příloze č. 3, popis zpracování pak v kap. 5.1. 

4.4.  Zahájení projektu 

Primárně zodpovědn% za tento krok: Vedoucí ORS a Správce portfolia projektů 
Zahájení projektu realizuje: Mana$er projektu, podílí se sponzor projektu 

Identifikační listinu projektu k rozhodnutí předkládá: Vedoucí ORS a Správce portfolia projektů 
Identifikační listinu projektu schvaluje/zamítá: Rozhodovací orgán 

 

Projekt je zahájen schválením ILP rozhodovacím orgánem. Úkolem mana$era projektu v tomto kroku je 
svolat projektov" t"m k úvodnímu jednání (tzv. kick-off projektu), na kterém jsou rekapitulovány základní 
parametry projektu uvedené v ILP a je naplánován způsob plánování projektu. 

Mana$er projektu zpracuje v rámci zahájení projektu matici odpovědností pro fázi plánování projektu 
podle struktury uvedené na straně 13. Matice odpovědností bude obsahovat nastavení rolí v&ech členů 
projektového t%mu v přípravné fázi.  
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Úkolem porady vedení v rámci schválení ILP je přidělit projektu prioritu dle následujících pravidel: 

Priorita 0 – změna vy$adovaná zákonem či jin%m legislativním aktem, má absolutní přednost před 
ostatními projekty.  

Priorita 1 – „musí b%t“ – projekty strategicky v%znamné, na jejich$ realizaci má porada vedení aktuálně 
primární zájem. 

Priorita 2 – „mělo by b%t“ – projekty, na jejich$ realizaci má porada vedení aktuálně zájem. 

Priorita 3 – „mů$e b%t“ – projekty, které v daném okam$iku nejsou prioritní, nicméně jsou v souladu se 
zájmem porady vedení. 

Priorita 4 – „stop“ – projekty, jejich příprava či realizace je ukončena.  

V rámci zahájení projektu mohou b%t stanoveny v%konnostní odměny pro projektov% t%m navázané na 
dosa$ení kritérií úspěchu projektu. 

Podle schválené ILP je slo$ka projektu zalo$ena na portálu MmP a jsou nastavena příslu&ná práva 
(zaji&ťuje mana$er projektu). Ve&keré následně zmíněné dokumenty jsou zpracovávány a ukládány na 
portálu. 

4.5.  Plánování projektu 

Primárně zodpovědn% za tento krok: Mana$er projektu 

Plánování projektu realizuje: Mana$er projektu, projektov% t%m 

Plán řízení projektu k rozhodnutí předkládá: Správce portfolia projektů 
Plán řízení projektu schvaluje/zamítá: Rozhodovací orgán 

 

Správce portfolia projektů stanoví rozsah dokumentace zpracované v kroku plánování projektu. 
Rozhodne tedy, zda a do jaké úrovně podrobnosti a v jaké formě budou v rámci plánování zpracovány: 

• WBS projektu, 
• harmonogram projektu včetně formy (milníky, detailní časov% plán ve formě síťového grafu), 
• rozpočet projektu, plán čerpání v%dajů, zdroje krytí v%dajů, 
• anal%zu rizik, 
• plán řízení projektu (pravidla upřesňující způsob komunikace, spolupráce na projektu atp.), 
• studie proveditelnosti, 
• projektová dokumentace dle stupně řízení, 
• $ádost o dotaci a její přílohy. 

Ve&kerá dokumentace zpracovaná ve fázi plánování projektu je ve směrnici souhrnně označena jako 
„plán řízení projektu“. (Jedná se v případě investičního projektu o v&echny potřebné stupně projektové 
dokumentace, stanoviska, rozhodnutí, povolení atd.) Správce portfolia projektů rozhodne o správnosti 
(úplnosti, kompletnosti) předlo$eného plánu řízení projektu. Vykazuje-li dokumentace nedostatky, je vrácena 
k přepracování. O schválení/zamítnutí rozhoduje rozhodovací orgán.  

Schválením plánu řízení projektu mů#e b"t zahájena realizace projektu, není-li realizace podmíněna 
dal&ími faktory, jako je např. přidělení dotace na projekt. 
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4.6. Realizace projektu 

Primárně zodpovědn% za tento krok: Mana$er projektu 

Projekt je realizován dle schváleného plánu řízení projektu.  

Mana$er projektu zpracovává pro realizační fázi matici odpovědností. 

 

Před zahájením realizační fáze projektu musí být předložen ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic 
finální investiční záměr v souladu s Pravidly pro schvalování investičních záměrů v zastupitelstvu města 
Pardubic. Dle těchto pravidel se jedná o investiční projekty s odhadovanou hodnotou realizačních nákladů 
nad 20 mil. Kč bez DPH nebo s odhadovanou hodnotou ročních provozních nákladů nad 5 mil. Kč bez DPH. 
 

Ve finálním investičním záměru musí být schválena cena realizace projektu dle provedené projektové 
dokumentace a zároveň navržená rezerva pro realizaci projektu. Výše rezervy by měla odpovídat 
předpokládané výši inflace pro období, ve kterém bude projekt realizován. 
 

Podávání zpráv 

Podávání informací o stavu projektu probíhá podle pravidel nastaven%ch ve fázi plánování projektu. 
Předávání informací o stavu projektu, a to jak mezi členy projektového t%mu a mana$erem projektu, tak mezi 
mana$erem a sponzorem projektu probíhá primárně prostřednictvím Zprávy o stavu projektu, která je 
uvedena jako příloha č. 4. V klíčov%ch oblastech rozsahu, času a nákladů jsou pro znázornění stavu projektu 
pou$ity barvy semaforu. Ní$e je uveden v%klad jednotliv%ch barev: 

 Stav projektu odpovídá v dané oblasti (rozsah, čas, náklady) schválenému plánu. 
 Stav projektu neodpovídá schválenému plánu, mů#e b"t ohro#eno dosa#ení některého z v"stupů 
projektu, zpracovatel zprávy je v rámci sv%ch kompetencí schopen problém ře$it. 
 Stav projektu neodpovídá schválenému plánu, je ohro#eno dosa#ení cíle projektu, zpracovatel 
zprávy NENÍ v rámci sv"ch kompetencí schopen problém ře$it. 

Je-li ve zprávě o stavu projektu uvedena $lutá či červená odchylka, je nutné připojit k dané oblasti 
komentář popisující stručně a konkrétně: 

• co je problémem a co bylo příčinou problému, 
• jak bude problém ře$en/jaké návrhy k ře$ení jsou předkládány k posouzení. 

 

Seznam bodů k ře$ení 

Projektov% mana$er mů$e v realizační fázi vyu$ít tabulku Seznam bodů k ře$ení, která slou$í jako jedno 
otevřené souhrnné místo pro zaznamenávání jak%chkoliv podnětů členy projektového t%mu. Vzor Seznamu 
bodů k ře&ení, kter% mů$e b%t jakkoliv upraven, je uveden jako příloha č. 5. 

 

Změny v projektu 

Změnou je my&lena odchylka od definice rozsahu projektu, časového průběhu projektu nebo stanoveného 
rozpočtu projektu. Změna musí projít příslu&n%m schvalovacím řízením. Pokud změna tímto řízením 
neprojde, tzn., $e není schválena, není mo$no ji provést.  
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Po$adavek na změnu mů$e vznést jakákoliv zainteresovaná strana, a to písemně (emailem), vyplněním 
úvodní části dokumentu Změnov% po$adavek, kter% je uveden jako příloha č. 6. Dokument je předkládán 
projektovému mana$erovi nebo jím pověřené osobě. 

Změny rozdělujeme do následujících tříd (o třídě mů$e b%t rozhodnuto i v následujícím kroku): 

o TŘÍDA 1 – podstatné změny 
V%znamné důsledky v%znamn%m způsobem ovlivňující projekt. Schvaluje sponzor projektu, případně 
rozhodovací orgán. 

o TŘÍDA 2 – nepodstatné změny 
Méně podstatné důsledky bez v%znamného vlivu na projekt (neovlivní WBS ani smlouvu, pokud 
existuje). Rozhoduje o nich projektov% mana$er a příle$itostně informuje sponzora projektu. 

Třída změny se řídí u dotačních projektů pravidly dotačního titulu, u nedotačních projektů je postupováno 
s přihlédnutím k následujícím orientačním hodnotám: 

Změna Třída 1 – podstatné Třída 2 - nepodstatné 
Harmonogramu Více ne$ 10% Méně ne$ 10% 

Rozpočtu 

Ve&keré vícenáklady oproti 
schválenému rozpočtu, přesuny mezi 
hlavními kapitolami rozpočtu o více 
ne$ 15% 

Změny v rámci kapitol rozpočtu, přesuny 
mezi hlavními kapitolami rozpočtu o 
méně ne$ 15% 

Rozsahu 
(v%stupů) Více ne$ 10% Méně ne$ 10% 

 

Ka#d" změnov" po#adavek musí b"t projektov"m mana#erem nebo jím pověřenou osobou 
analyzován. Anal%za je doplněna do dokumentu Změnov% po$adavek (střední část). 

Ka$d% změnov% po$adavek musí b%t schválen nebo zamítnut. Rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí 
po$adavku třídy 2 (nepodstatné změny) je v kompetenci projektového mana$era, kter% o v%sledku rozhodnutí 
provede záznam v dokumentu Změnov% po$adavek. Rozhodnutí o schválení nebo zamítnutí změnového 
po$adavku třídy 1 schvaluje sponzor projektu nebo rozhodovací orgán (dle Zákona o obcích a vnitřních 
pravidel úřadu). 

Schválen% po$adavek je zrealizován s respektem ke kontextu a aktuálnímu stavu projektu. Podstatnou 
součástí realizace změny je úprava ve&keré relevantní dokumentace a informování v&ech zúčastněn%ch o 
změně a jejích důsledcích pro danou zainteresovanou stranu. 

Schválen% po$adavek je evidován Správcem portfolia projektů. 
V závěru realizace změny je vyhodnocen průběh celého změnového procesu a tyto závěry projektov% 

mana$er zanese do projektové dokumentace (uzavření Změnového po$adavku). 

4.7. Ukončení projektu 

Primárně zodpovědn% za tento krok: Mana$er projektu 

Ukončení projektu schvaluje: Sponzor projektu 

 

Ukončení projektu mů#e b"t řádné (po akceptaci v%stupů a dosa$ení cíle) nebo předčasné (v případně 
konstatování nedosa$itelnosti cílů apod.). V obou případech je třeba vypořádat v&echny závazky projektu, 
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finančním, materiálové i jiné, rozpustit projektov% t%m, uzavřít projektovou dokumentaci, provést fakturaci, 
akceptaci a dal&í nále$itosti dle konkrétního projektu. Součástí ukončení je i uspořádání a ulo$ení relevantní 
dokumentace.  

O ukončení projektu rozhoduje sponzor projektu na základě v%sledků předlo$en%ch projektov%m 
mana$erem. O ukončení projektu mů$e rozhodnout také rozhodovací orgán. 

4.8. Vyhodnocení projektu 

Primárně zodpovědn% za tento krok: Mana$er projektu 

Vyhodnocení projektu k posouzení předkládá: Vedoucí ORS a sponzor projektu 

Vyhodnocení projektu schvaluje/zamítá: Rozhodovací orgán 

 

Mana$er projektu předlo$í sponzorovi a vedoucímu ORS k posouzení do 20 pracovních dnů od ukončení 
projektu vyhodnocení projektu. Formulář vyhodnocení je přílohou č. 7. 

Vedoucí ORS a sponzor projektu předkládají vyhodnocení projektu k posouzení rozhodovacímu orgánu 
společně s návrhem určení zodpovědností pro fázi provozu/udr$itelnosti projektu. 

4.9. Matice zodpovědností  

Pro rekapitulaci zodpovědností v jednotliv%ch krocích a klíčov%ch činnostech procesu řízení projektu je 
zpracována následující tabulka.  

Krok / zainteresované 
strany 

Zadavatel 
Vedoucí 

ORS 
Rozhodovací 

orgán 
Sponzor 
projektu 

Projektov% 
mana$er 

Člen 
t%mu 

1. Záměr projektu Z I S    

2. Předprojektová 
příprava 

Z S S S   

3. Identifikační listina 
projektu 

Z R S S   

4. Zahájení projektu I Z S I R  

5. Plánování R S S R Z R 

6. Realizace I I S S Z, S(2) R 

7. Změny v projektu I I S (1) S (1) Z R 

8. Ukončení projektu  I  S Z R 

9. Vyhodnocení 
projektu 

I S S S 
Z 

 

 Legenda: 

Z – zodpovídá 

S – schvaluje 

R – podílí se na realizaci 

I – je informován 
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5. Doplňující oblasti 
#ivotní cyklus uveden% v předchozí kapitole je základním procesem, na kterém jsou zalo$eny ve&keré 

aktivity. Jako doplňující oblasti je zařazeno řízení rizik a řízení porad, neboť pro tyto oblasti jsou vytvořeny 
vzorové dokumenty. 

5.1. Logick" rámec 

V předprojektové přípravě mů$e b%t zpracován logick" rámec projektu. Správnost logického rámce 
posuzuje vedoucí ORS. 

Logick" rámec je nástroj, kter" umo#ňuje definovat základní parametry projektu na 1 straně A4 a 
kter" vede zpracovatele k dodr#ení klíčov"ch logick"ch vazeb projektu (vazba v%stupů na cíl, vazba cíle 
na přínosy). Správné sestavení logického rámce vy$aduje také definici objektivně měřiteln%ch ukazatelů pro 
cíl projektu, v%stupy i přínosy. Díky logickému rámci lze snadno zkontrolovat, zda je projekt z hlediska 
logick%ch vazeb dobře rozvrhnut, zda má stanoveny jasně měřitelné ukazatele a tedy je předpoklad, $e jej 
bude mo$né dobře řídit.  

 

Logick" rámec není vhodné pova#ovat za formulář, kter" je třeba vyplnit. Jedná se o nástroj, kter" 
vede zadavatele k polo#ení správn"ch otázek, je# umo#ní definovat smyslupln" projekt.  

 

Zpracování logického rámce by mělo probíhat jako skupinová práce, ideálně v t%mu osob, které se budou 
přímo podílet na řízení navrhovaného projektu. 

 

Proces zpracování 

Pokud je od začátku zřejmé, koho se bude projekt nejvíce t%kat, je vhodné dotyčné osoby k tvorbě přizvat. 
Vlastní dokument Logick% rámec je tvořen poměrně jednoduchou tabulkou, informace v ní v&ak mohou b%t 
v%sledkem i del&í a intenzivní diskuze. Pokud nejsou vzata stanoviska hlavních dotčen%ch do úvahy hned od 
začátku, návrh projektu mů$e mít záva$né nedostatky. 

 

1. Stanovte cíl projektu – jakou potřebu zadavatele projektu máme naplnit? Proč chce projekt 
realizovat? Jak% má b%t stav ře&ené problematiky na konci projektu? (upřesnění formulace z Projektového 
záměru);  

2. stanovte v%stupy projektu pro dosa$ení cíle – co konkrétně máme vyprodukovat, dodat? (upřesnění 
formulace z Projektového záměru dle vybrané varianty); 

3. stanovte skupiny klíčov%ch činností pro dosa$ení ka$dého v%stupu – jak bude v hrub%ch rysech 
probíhat tvorba konkrétního v%stupu? (upřesnění formulace z Projektového záměru dle vybrané varianty); 

4. stanovte přínosy – v rámci jakého strategického, &ir&ího úsilí se projekt koná? Jaké &ir&í, 
dlouhodoběj&í přínosy by měl podpořit? (upřesnění formulace z Projektového záměru); 

5. ověřte dodr$ení vertikální logiky testem jestli$e – pak; 

6. stanovte po$adované předpoklady na ka$dé úrovni (postupuje se obvykle zdola nahoru);  

7. stanovte objektivně ověřitelné ukazatele na úrovni cíle, v%stupů, přínosů – jak poznáme, $e polo$ek 
v prvním sloupci bylo opravdu dosa$eno?;  
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8. stanovte prostředky a způsoby ověření – jak ukazatele ověříme?; 

9. určete náklady na provedení činností – rozpočet na realizaci – kolik bude asi stát ka$dá uvedená 
aktivita?; 

11. za&lete tabulku ke konzultaci vedoucímu ORS a po jeho vyjádření proveďte případně potřebné 
úpravy. 

 

Ukazatele a jejich ověření  

Sloupec OOU (objektivně ověřitelné ukazatele) na příslu&ném řádku druhého sloupce uvádí měřitelné 
ukazatele, které prokazují, $e záměru, cíle a v%stupů bylo dosa$eno. 

Ve sloupci objektivně ověřiteln%ch ukazatelů v%stupů a cíle musí b%t zmíněna hodnota, meta, které chceme 
dosáhnout nejpozději v okam$iku dokončení projektu, a po jejím$ dosa$ení mů$eme konstatovat splnění 
předmětné polo$ky.  

Obdobně ve sloupci objektivně ověřiteln%ch ukazatelů přínosu musí b%t zmíněna hodnota (hodnoty), které 
budou posuzovány v kontextu daného &ir&ího rámce, například programu. 

Pouhé konstatování „co“ bude ukazatelem, není dostatečné, musíme stanovit i příslu&nou hodnotu. 

Pro ka$d% bod v prvním sloupci tabulky by měly b%t alespoň dva, potenciálně nezávislé ukazatele, které musí 
b%t měřitelné. Pokud bychom toti$ měřili pouze jeden aspekt, mů$e dojít ke zkreslení.  

Sloupec Způsob ověření poté uvádí, jak budou ukazatele zji&těny (včetně definovaného postupu pro ověření, 
pokud se jedná o slo$itěj&í případ), kdo zodpovídá za ověření, jaké náklady a čas ověření vy$aduje, kdy bude 
ukazatel ověřen a jak%m způsobem bude dokumentován. 

 

Předpoklady  

Jak vypl%vá z popisu v%&e, pořadí řádků logického rámce není náhodné, ale vyjadřuje kauzální vztah. Kdy$ 
například definujeme cíl projektu a poté v%stupy potřebné k jeho dosa$ení, v podstatě tvrdíme: jestli$e 
vyprodukujeme dané v%stupy, pak bychom měli dosáhnout cíle. Vyslovujeme tedy hypotézu: kdy$ v%stupy, 
pak cíl, co$ je určitou predikcí, která v sobě obsahuje prvek nejistoty. Proto bychom měli definovat vněj&í 
podmínky (předpoklady), které musí nastat, abychom byli schopni garantovat dosa$ení v%stupů či cíle. 

Formulář logického rámce je uveden v příloze 2.  

 

5.2. Řízení rizik – doporučen" postup 

 U ka$dého projektu musí b%t nejpozději ve fázi plánování posouzena rizikovost. Hlavní rizika spojená 
se strategick%mi otázkami by měla b%t analyzována a předbě$ně vyhodnocena ji$ ve fázi definice 
projektového záměru a tvorby logického rámce. Způsob řízení rizik je definován v plánu řízení projektu. 

S ka$d%m projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté události, které mohou nastat a ovlivnit 
(zpravidla negativně) průběh projektu. Anal%za rizik je disciplínou, která se sna$í rizika předvídat a včas na 
ně reagovat – jejím cílem je tedy maximalizace úspě&nosti projektů. 

Anal%za rizik se skládá z následujících kroků 
 

1. Identifikace 
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Riziko musí b%t identifikováno dostatečně konkrétně – tedy nikoli např. „nedostatek zdrojů“, ale 
„soubě$n% projekt vytě$uje stejné zdroje, tudí$ hrozí zpo$dění pracovního balíku ABC o X dnů“. 

Při identifikaci je mimo jiné vhodné vycházet z WBS a hledat rizika, která ovlivňují jednotlivé pracovní 
balíky. Vhodnou metodou je porada, brainstorming, apod. 

 

2. Anal"za 

V této fázi zhodnotíme rizika z hlediska pravděpodobnosti a dopadu, čím$ je dána jejich celková 
záva$nost. Podle ní pak rizika prioritizujeme. Platí vztah: 

!"#$"%& ()*)+& = -(&.#ě0"#"1$"2% .ý2+4%5 × 7"0&#, 0"+5# ()*)+" $&2%&$9 

 

Pokud nejsme schopni tyto veličiny zcela přesně kvantifikovat, rozvrhneme je na &kále: 

Vysoká 
Střední 
hodnota  

rizika 

Střední 
hodnota  

rizika 

Vysoká 
hodnota 

rizika 

Vysoká 
hodnota 

rizika 

Spí$e vy$$í 
Nízká 

hodnota 
rizika 

Střední 
hodnota  

rizika 

Vysoká 
hodnota 

rizika 

Vysoká 
hodnota 

rizika 

Spí$e ni#$í 
Nízká 

hodnota 
rizika 

Střední 
hodnota  

rizika 

Střední 
hodnota  

rizika 

Střední 
hodnota  

rizika 

Nízká 
Nízká 

hodnota 
rizika 

Nízká 
hodnota 

rizika 

Nízká 
hodnota 

rizika 

Střední 
hodnota  

rizika 

Pravděpo- 
dobnost 

Dopad 
Mal" Spí$e men$í Spí$e vět$í Velk" 

Je třeba vhodně nastavit hranice těchto intervalů, např.: 
Nízká pravděpodobnost = 0-10%, spí&e ni$&í = 10 – 20%, spí&e vy&&í = 20 – 40%, vysoká >40% 

Mal% dopad = vyvolá nepodstatnou změnu projektu,…atp. 

 

3. Opatření 

Pro rizika se střední nebo vysokou hodnotou hledáme vhodná protiopatření. Ta mají buď charakter 
prevence, popř. alternativního plánu pro případ, $e by riziko nastalo. 

 

4. Monitoring 

Projektov% mana$er se k anal%ze rizik se sv%m t%mem pravidelně vrací a udr$uje ji aktuální, proto$e 
rizika se v průběhu realizace projektu mění. Některá identifikovaná rizika postupně přestanou hrozit a naopak 
se v průběhu času vynoří nová, která jsme dříve neidentifikovali. 

Ve&keré informace o rizicích sdru$ujeme a udr$ujeme aktuální v registru rizik, jeho$ mo$n% vzor je 
uveden v příloze č. 8. 
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5.3. Zápis z porady – doporučen" formát 

Zápis z porady slou$í k zaznamenání a sdílení informací o průběhu a v"sledcích porady. V$dy by 
měl obsahovat seznam jednoznačně specifikovan%ch úkolů, je$ byly na poradě přiděleny, s označením 
zodpovědné osoby a termínu splnění. Doporučen% formát zápisu je uveden v příloze č. 9. 
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6. Přílohy (v el. formě označeny verzí 6) 

6.1. Příloha 1 - Projektov" záměr 

Základní údaje o projektu jako celku 
Číslo záměru Evidenční číslo přidělené Správcem portfolia projektů 
Název: Jak budeme projekt označovat? 

Téma projektu: Stručn! popis obsahu projektu. 

Cíl projektu: Jaká konkrétní změna by měla proběhnout? Pokud nejsme schopni v této fázi 
definovat, nevyplňujeme. 

Termín dokončení: Kdy má b!t projekt jako celek hotov? 

Zdroje financování: Kde na projekt vezmeme finance? 

Sponzor projektu: Jméno a příjmení 

Zadavatel projektu: Jméno a příjmení 

Mana$er projektu: Je-li ji! v této fázi určen. 

Dal&í informace: 
Zde mohou b!t uvedeny dal"í zpřesňující informace, např. jaká je cílová skupina 
projektu.  

Maximální náklady fáze    
realizace projektu bez 
rezervy : 

Maximální náklady stanovené při zadání projektu (porada vedení) 

Zadání pro předprojektovou přípravu 

Termín dokončení: 
Kdy budou v!stupy předprojektové 
přípravy předlo#eny Rozhodovacímu 
orgánu? 

Náklady: Jaké jsou maximální náklady 
předprojektové přípravy? 

V%stupy: Co konkrétně bude zpracováno v rámci předprojektové přípravy? Jaké anal!zy či 
studie? Co má b!t jejich obsahem a cílem? 

Vazba na strategii a rozpočet 

Vazba na cíle SP: Kódy cíle či cílů, které projekt 
naplňuje? 

Synergie: S jak!mi cíli je projekt 
synergick!? 

Indikátory: Které indikátory cílů projekt naplňuje? 

Stanovisko vedoucího ORS  
. Doporučuji záměr realizovat jako projekt? Proč?  
Komentář k vazbě na strategick! plán. 

Stanovisko vedoucího OE 

Komentář k návrhu zdrojů financování. 

V"sledek projednání RmP: 

Záměr je schválen/zamítnut. 

Schválení dokumentu 

Zadavatel: Jméno a příjmení Datum: 
DD.MM.RR

RR 
Podpis:  

Vedoucí OE: Jméno a příjmení Datum: 
DD.MM.RR

RR 
Podpis:  

Vedoucí ORS: Jméno a příjmení Datum: 
DD.MM.RR

RR 
Podpis:  
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Správce portfolia 

projektů: 
Jméno a příjmení Datum 

DD.MM.RR

RR 
Podpis  

Rada SMP: Jméno a příjmení Datum: 
DD.MM.RR

RR 
Podpis:  
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6.2. Příloha 2 - Logick" rámec 

Název 
projektu: Jak! je název projektu? Zpracoval:  Kdo je autorem? Datum:  Datum poslední změny? 

  Popis Objektivně ověřitelné ukazatele Způsob ověření Předpoklady realizace 

Přínosy 
Co je důvodem realizace projektu? 
K čemu by měl přispět? Co by mělo 
nastat po jeho realizaci? 

Jaké objektivně ověřitelné 

ukazatele ověří, #e bylo záměru 

dosa#eno? 

Jak ověříme ukazatele?  ---- 

Cíl Popis stavu ře"ené problematiky 
v okam#iku ukončení projektu. 

Jaké objektivně ověřitelné 

ukazatele ověří, #e bylo cíle 

dosa#eno? 

Jak ověříme ukazatele?  

Za jak!ch předpokladů 
bude cíl skutečně v souladu 
s očekávan!mi přínosy? 

V"stupy 
projektu 

Konkrétní v!stupy projektového t!mu, 
co bude projektov! t!m a jeho 
jednotliví členové konkrétně vytvářet? 

Jaké objektivně ověřitelné 

ukazatele ověří, #e bylo 

jednotliv!ch v!stupů dosa#eno? 

Jak ověříme ukazatele?  

Za jak!ch předpokladů 
povedou konkrétní v!stupy 
skutečně k cíli? 

    Náklady Hrub" časov" rámec   

Hlavní 
skupiny 
činností 

Jaké činnosti (2 a# 4) povedou 
k jednomu ka#dému v!stupu? 

Kolik bude odhadem stát ka#dá 
jednotlivá činnost? 

Jak dlouho bude jedna 
ka#dá činnost asi trvat? 

Za jak!ch předpokladů 
povedou činnosti 
k v!stupům? 

V projektu nebude ře$eno Předbě#né podmínky 

Co nebude v projektu ře"eno (a někdo by si mohl myslet, #e bude)? Jaké jsou předbě#né podmínky realizace projektu? 
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6.3. Příloha 3 – Identifikační listina projektu 

 

Verze: Číslo verze 
dokumentu Datum:  Kdy byl dokument vytvořen/naposledy 

změněn? 
Název projektu: Jak budeme projektu říkat? 

Identifikační číslo  
projektu: 

Jaké je identifikační číslo v rámci MMP? 
Priorita 
projektu: 

Jaká je priorita vůči 
v"em ostatním 

projektům? 

Přínosy: K čemu by měl projekt přispět? Co je důvodem jeho realizace? 

Cíl projektu: 
K jaké konkrétní změně by mělo dojít? Jak! by měl b!t stav ře"ené 

problematiky na konci realizace projektu? 

V%stupy projektu: Co bude konkrétními v!stupy daného projektu? Co bude produkovat (dodávat) 
projektov! t!m? 

Plánované náklady 
projektu: Jak! je rámec celkov!ch nákladů?  

Plánovaná rezerva 
realizace projektu: 

Jaká je plánovaná rezerva pro realizaci projektu (zohlednění koeficientu 
nárůstu cen v čase realizace projektu) 

Polo$ka rozpočtu 
města: 

Ze které polo#ky rozpočtu Statutárního města Pardubice budou hrazeny 
náklady projektu? 

Plánovan%  
termín zahájení 

projektu: 
DD.MM.RRRR 

Plánovan% termín 
dokončení projektu: 

DD.MM.RRRR 

Hlavní milníky: Jaké jsou hlavní milníky projektu včetně termínů? 

Kritéria úspě&nosti: 
Podle čeho poznáme, #e bylo cíle projektu dosa#eno? Jak budeme posuzovat 

úspěch projektu? 

Hlavní rizika: Jaká jsou hlavní rizika, která bude třeba v rámci projektu ře"it? 

Podmínky pro provoz: 
Stanovení mantinelů pro budoucí provoz (např. limitní v!"e ročních provozních 

nákladů). 
Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Čí po#adavek/potřeba by měly b!t naplněny? 

Sponzor projektu: Kdo má nejvy""í rozhodovací pravomoc ohledně projektu? 

Dal&í členové řídícího  
v%boru: 

Kdo dal"í je členem řídícího v!boru projektu? 

Mana$er projektu: Kdo bude mana#erem projektu? 

Projektov% t%m: 
Kdo tvoří řídící t!m projektu, tedy osoby zodpovědné za dodání jednotliv!ch 

v!stupů projektu? Jedná se o kmenové zaměstnance nebo osoby, které mů#e 

jmenovat tajemník. 

Konzultanti projektu: 
Jedná se o odborné konzultanty – součást t!mu, kteří nejsou jmenováni 

tajemníkem města.  

Fáze plánování 
Rozsah dokumentace  

ve fázi plánování včetně 
zodpovědností: 

Které dokumenty budou zpracovány v rámci plánování projektu? Kdo bude 

zodpovědn! za zpracování jednotliv!ch dokumentů? 
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Harmonogram fáze 
plánování: 

Jaké jsou hlavní milníky přípravné fáze? 

Maximální náklady fáze 
plánování: 

Kč Termín dokončení 
plánu: 

DD.MM.RRRR 

Schválení dokumentu 

Mana!er projektu: Jméno a příjmení Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Sponzor projektu: Jméno a příjmení Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Vedoucí ORS: Jméno a příjmení Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Správce portfolia 

projektů: 
Jméno a příjmení Datum: DD.MM.RRRR Podpis:  

Schválení rozhod. 

orgánem: 

Název rozhodovacího 

orgánu 

Datum 

schválení: 
DD.MM.RRRR Podpis:  

6.4. Příloha 4 – Zpráva o stavu projektu 

Zpráva o stavu projektu 

Název projektu:  

Zpráva za období:  

Zprávu zpracoval:  Datum zpracování:  

Stav – souhrn 

Rozsah: 
 Dle plánu 
 Malá odchylka 
 V%razná odchylka 

Čas: 

 Dle plánu 
 Malá odchylka 
 V%razná 

odchylka 

Rozpočet: 
 Dle plánu 
 Malá odchylka 
 V%razná odchylka 

Odchylky a body k ře$ení 

Odchylky rozsahu a kvality: 
Problémy a jejich příčiny: Jaké jsou odchylky v dimenzi rozsahu a kvality 
projektu vzniklé v období reportu? Z jak!ch příčin k odchylkám do"lo? 

Opatření: Jaká jsou přijatá nebo navr#ená opatření? 

Odchylka času: 
Problémy a jejich příčiny: Jaká je odchylka oproti harmonogramu 
vzniklá v období reportu? Z jak!ch příčin k odchylce do"lo? 

Opatření: Jaká jsou přijatá nebo navr#ená opatření? 

Odchylka rozpočtu: 
Problémy a jejich příčiny: Jak velká je odchylka rozpočtu projektu 
vzniklá v období reportu? Z jak!ch příčin k odchylce do"lo? 

Opatření: Jaká jsou přijatá nebo navr#ená opatření? 

Problémy a kritické faktory: Problémy a jejich příčiny: Jaké jsou odchylky v dimenzi rozsahu a kvality 
projektu vzniklé v období reportu? Z jak!ch příčin k odchylkám do"lo? 

Problémy k ře$ení 
s PM/sponzorem projektu: 

Jaké problémy eskaluje člen projektového t!mu k ře"ení 
projektov!m mana#erem, případně jaké problémy eskaluje 
projektov! mana#er směrem ke sponzorovi projektu? 
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6.5. Příloha 5 – Seznam bodů k ře$ení 

Název projektu   

Poslední aktualizace:   

Čís. Popis problému Dopad Zadavatel Datum 
zadání Způsob ře$ení Odpovědn" Termín 

splnění 

  V čem problém spočívá, čím je 
způsoben? 

Jaké následky, hrozí v 
případě neře&ení? 

Kdo provedl 
záznam 

tohoto bodu 
(je 

iniciátorem 
ře&ení)? 

Odkdy se 
bod ře&í? 

Jak% bude způsob ře&ení, 
posloupnost opatření atd.? 

Kdo je pověřen 
ře&ením, je za 

bod odpovědn%? 

Dokdy je 
nutno 
bod 

vyře&it? 
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6.6. Příloha 6 – Změnov" po#adavek 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PO!ADOVANÉ ZMĚNĚ 

Název projektu: Jaké je označení projektu nebo úlohy, k nim# se po#adavek vztahuje? 

Autor po#adavku: 
Kdo je autorem po#adavku? Kontakt: Jak! je kontakt na 

vás? 

Popis po#adované změny: Jaká změna by měla b!t provedena a jak? Podrobn! popis. 

Datum vznesení 
po#adavku: 

DD.MM.RRRR 
Datum po!adovaného 

vyřízení: 
DD.MM.RRRR 

Zdůvodnění změny: Proč po#adujete provedení uvedené změny? 

Přílohy nebo odkazy: 
 Ano  Ne Název přílohy nebo odkaz: 

Jak jsou označeny přílohy nebo odkazy, které se vztahují k navrhované 

změně? 
 

2. ANAL%ZA ZMĚNOVÉHO 
PO!ADAVKU 

Číslo po#adavku: 
Jaké je pořadové číslo 

po#adavku? 

Dopad na cíl/v"stupy: 
 

 Zv"$ení  Sní#ení  Modifikace   Bez vlivu 

Popis: Jak!m způsobem změna ovlivní dosa#ení cíle projektu anebo v!stupy 

(WBS)? (Pokud je dan! parametr ovlivněn.) 

Dopad na rozpočet: 
 Zv"$ení  Sní#ení  Modifikace   Bez vlivu 

Popis: Jak!m způsobem změna ovlivní rozpočet projektu? (Pokud je dan! 

parametr ovlivněn.) 

Dopad na harmonogram: 
 Zv"$ení  Sní#ení  Modifikace   Bez vlivu 

Popis: Jak!m způsobem změna ovlivní harmonogram projektu? (Pokud je 

dan! parametr ovlivněn.) 

Jiné dopady: Jaké jiné dopady změna přinese?  

Třída změny: Podstatná/nepodstatná?  

Komentář: Případn! dal"í komentář? 

Doporučení:  Realizovat  Nerealizovat 
 

3. ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ 

Rozhodnutí: 
 Schváleno  Schváleno s 

dodatky 
 Odmítnuto  Více 

informací 
Zdůvodnění rozhodnutí: Proč jste se takto rozhodli? 

 

Schválení dokumentu 

Zpracovatel: Jméno a příjmení 
Datum 

zpracování: 
DD.MM.RRRR Podpis:  

Mana!er 

projektu: 
Jméno a příjmení 

Datum 

anal"zy: 
DD.MM.RRRR Podpis:  

Správce 

portfolia 

projektů: 

Jméno a příjmení 
Datum 

zaevidování 
DD.MM.RRRR Podpis:  



  
 

 
  24/31 

Metodika řízení projektů – verze 3 

Rozhodl: Jméno a příjmení 
Datum 

rozhodnutí: 
DD.MM.RRRR Podpis:  

 

6.7. Příloha 7 – Vyhodnocení projektu 

 

Název projektu: Jak byl projekt nazván? 

Cíl projektu: 
Plán: Uveďte cíl stanoven! v identifikační listině projektu. 

Skutečnost: Uveďte, zda bylo plánovaného cíle dosa#eno 

Harmonogram 
projektu: 

Plánovan" začátek: Datum z ILP Plánovan" konec: Datum z ILP 

Skutečn" začátek: Datum Skutečn" konec: Datum 

Rozpočet projektu: Plánované náklady: Kč z ILP Skutečné náklady: Kč 

Zdůvodnění 
odchylek: 

Cíl: Uveďte důvody odchylek, pokud nastaly. 

Harmonogram: Uveďte důvody odchylek, pokud nastaly. 

Rozpočet: Uveďte důvody odchylek, pokud nastaly. 

Kritéria 
úspě$nosti: 

Která kritéria úspě"nosti definovaná v ILP byla dosa#ena a která nikoliv a proč? 

Získaná poučení a 
doporučení pro 
budoucí projekty: 

Jaké pozitivní či negativní zku"enosti by měly b!t zaznamenány pro budoucí projekty? 

Zodpovědnost za 
provozní fázi/ 
udr#itelnost 
projektu 

Komu jsou v!sledky projektu předávány? Kdo je zodpovědn! za provozní fázi/udr#itelnost 

projektu? 

Poznámky: Jakékoliv dal"í poznámky k hodnocenému projektu. 

Schválení dokumentu 

Zpracovatel: Jméno a příjmení 
Datum 

zpracování: 
DD.MM.RRRR Podpis:  

Sponzor 

projektu: 
Jméno a příjmení 

Datum 

schválení: 
DD.MM.RRRR Podpis:  

Vedoucí ORS: Jméno a příjmení 
Datum 

schválení: 
DD.MM.RRRR Podpis:  

Správce 

portfolia 

projektů: 

Jméno a příjmení 
Datum 

schválení 
DD.MM.RRRR Podpis:  
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Schválení 

rozhodovacím 

orgánem: 

Název rozhodovacího 

orgánu 

Datum 

schválení: 
DD.MM.RRRR Podpis:  



  
 

 
  26/31 

Metodika řízení projektů – verze 3 

 

6.8. Příloha 8 – Registr rizik – doporučen" formát 

Projekt: Jak! je název projektu? 
Zpracoval
: 

Kdo je autorem dokumentu? Datum: DD.MM.RRRR 

ID Popis rizika Pravděpo- 
dobnost     Dopad  Hodnota Plán protiopatření Spou$těč Plán nápravn"ch akcí Zodpovídá 

1 

Konkrétní popis vněj"í 
události (hrozba) a jejího 

dopadu do projektu 
(důsledek) 

 Nízká? 
Spí"e 
nízká? 
Spí"e 
velká? 
Velká? 

Mal!? 
Spí"e 
mal!? 
Spí"e 
velk!? 
Velk!? 

Nízká? 
Střední? 
Vysoká? 

Jaká konkrétní opatření 
budou provedena? 

Jak 
poznáme, 

#e se riziko 
změnilo 

v realitu? 

Co konkrétně uděláme, 
pokud zjistíme, #e riziko 

nastalo? 

Kdo je 
zodpovědn! 

za řízení 
tohoto 

konkrétního 
rizika? 

2 …        
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6.9. Příloha 9 – Zápis z porady – doporučen" formát 

Zápis z porady 
Datum: DD.MM.RRRR 

Čas: HH:MM–HH:MM 

Téma: Zde uveďte název projektu, tématu porady, např. porada 
odborn!ch koordinátorů, atp. 

Místo: Místo porady, je-li 
relevantní. 

Účastníci: Zde vepi"te jména osob, které se zúčastnily porady, případně jména omluven!ch. 

Přílohy: Zde uveďte názvy příloh zápisu, včetně informace o místě ulo#ení příloh. 

Program:  
 
1. Název prvního bodu v pořadí programu 

- text zápisu 
 

 
 

Pří$tí porada: Zde vepi"te termín, hodinu, místo a téma následující porady. 

Úkoly z porady 

Označení Odpovědnost Popis úkolu Termín 

Pořadové 
číslo úkolu 

Jméno osoby 
odpovědné za úkol 

Zde uveďte pokud mo#no zcela jednoznačn! popis práce, která 
má b!t vykonána. 

Termín splnění 
úkolu 
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6.10. Příloha č.10 – Grafické zobrazení pracovních postupů 
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Příloha usnesení č. 1 

 

1 

 

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2020 

 
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozděj"ích předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozděj"ích předpisů 

 
Evidenční číslo smlouvy: OKSCR/21/71773 

 
Poskytovatel:  Pardubick! kraj  
adresa:                          Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČ:                     70892822 
DIČ:    CZ70892822 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice 
číslo účtu:  43-3870090277/0100 
zastoupen:      Ing. Romanem Línkem, MBA, náměstkem hejtmana Pk 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
Příjemce:       Statutární město Pardubice 
adresa:   Pern"t!nské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  9005-326561/0100 
zastoupen:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 
uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory 
kultury a památkové péče Pardubickém kraji na rok 2021. 
 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtov!ch prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu: „Činnost 
Komorní filharmonie Pardubice – obslu"nost Pardubického kraje“, specifikované v #ádosti ze 
dne 12.03.2021, čj. 22357/2021 OKSCR OKPP. 
Dotace je poskytována příjemci v souladu s „V!zvou k předkládání #ádostí o podporu v roce 2021“ 
vyhlá"enou pro Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 (dále jen 
Program). 

Článek II. 
V!#e poskytované podpory 

 
Dotace na realizaci akce specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve v!"i 3 850 000 Kč, slovy tři 
miliony osm set padesát tisíc korun česk!ch, tj. max. do v!"e 100% provozních ztrát z projektu 
a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů od účinnosti smlouvy.  
 

Článek III. 
Povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) pou#ít dotaci co nejhospodárněji a  v!hradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovan!m 

v čl. I., v souladu s č. II. smlouvy, podmínkami Programu a v souladu se Zásadami poskytování 
programov!ch dotací, a to nejpozději do 31.12.2021, 

b) poskytnutou dotaci zaúčtovat na polo#ku 4122, 
c) při financování nákladů spojen!ch s realizací akce postupovat v souladu s platn!mi zákony, 

zejména zákonem o zadávání veřejn!ch zakázek, o státní památkové péči a dal"ími, 
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d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,  
e) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím 

písemném souhlasu poskytovatele, 
f) nepřevést majetek (vyjma in#en!rsk!ch sítí), kter! bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti 

let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy. V odůvodněn!ch 
případech mů#e poskytovatel na základě písemné #ádosti příjemce povolit v!jimku ze zákazu 
převodu majetku pořízené z finanční dotace; převod majetku pořízené z dotace je podmíněn 
předchozím písemn!m souhlasem poskytovatele.  

g) neposkytovat tuto dotaci jin!m fyzick!m či právnick!m osobám, pokud se nejedná o úhradu 
nákladů spojen!ch s realizací akce, nepou#ít prostředky z dotace na jiné účely, 

h) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodn!m a viditeln!m způsobem 
prezentovat Pardubick! kraj v souladu s aktuálním „Manuálem jednotného vizuálního stylu 
Pardubického kraje“, 

i) předat poskytovateli dokumentaci z realizace akce (stručn! popis průběhu realizace akce),  
j) oznámit neprodleně poskytovateli změnu v"ech identifikačních údajů uveden!ch v této smlouvě a 

změny struktury příjemce včetně přeměny a zru"ení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
tyto změny nastaly, 

k) předlo#it odboru kultury, sportu a cestovního ruchu vyúčtování realizované akce nejpozději do 
31.01.2022; případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předlo#ení 
vyúčtování odboru kultury, sportu a cestovního ruchu na účet poskytovatele. Jako variabilní 
symbol příjemce uvede číslo této smlouvy.  

l) za účelem ověření plnění povinností, vypl!vajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci akce, 

 
Daň z přidané hodnoty nesmí b!t hrazena z dotace v té v!#i, v jaké si příjemce dotace uplatní 
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, 
"e dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit. 
 

Článek IV. 
Kontrola, sankce 

 
1) V případě zru"ení příjemce s likvidací: 

a. je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním 
nejpozději do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele, 

b. poskytovatel rozhodne o dal"ím vyu#ití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce 
nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemn! souhlas poskytovatele. 

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a 
účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen 
předlo#it kontrolnímu orgánu kraje ve"keré účetní doklady související s čerpáním dotace. 
Kontrolním orgánem kraje je příslu"n! odvětvov! odbor krajského úřadu nebo dal"í osoby určené 
pověřením. 

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou ulo#ena kontrolním orgánem kraje 
na základě kontrol zaměřen!ch na čerpání poskytnut!ch finančních prostředků, a to v termínu, 
rozsahu a kvalitě dle po#adavků stanoven!ch příslu"n!m kontrolním orgánem. Příjemce 
finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, kter! mu opatření ulo#il, o splnění 
ulo#en!ch opatření k nápravě. 

4) Poru"í-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel 
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. V!pověď musí mít písemnou formu a musí b!t prokazatelně 
doručena příjemci. V!povědní lhůta činí 1 měsíc a počíná bě#et dnem následujícím po dni, kdy 
mu byla prokazatelně doručena.  

5) Ka#dé neoprávněné pou#ití nebo zadr#ení poskytnut!ch finančních prostředků je pova#ováno za 
poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a Pardubick! kraj je oprávněn ře"it 
poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona. 

6) Při podezření na poru"ení rozpočtové kázně mů#e poskytovatel pozastavit poskytnutí peně#ních 
prostředků do v!"e předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna 
v případě, #e bude odvod ulo#en. 

7) Poskytovatel neprodleně po zji"tění poru"ení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení 
o odvodu poskytnut!ch finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poru"ení rozpočtové 
kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích předpisů. V!"e odvodu za poru"ení rozpočtové kázně se 
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stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů. 

8) Při poru"ení více povinností se částky jednotliv!ch odvodů sčítají nejv!"e v"ak do v!"e peně#ních 
prostředků poskytnut!ch ke dni poru"ení rozpočtové kázně. 

9) Za prodlení s odvodem za poru"ení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve v!"i 1 promile 
z částky odvodu za ka#d! den prodlení, nejv!"e v"ak do v!"e odvodu. Penále se počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy do"lo k poru"ení rozpočtové kázně, do dne připsání peně#ních 
prostředků na účet poskytovatele. V případě poru"ení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích 
předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na 
základě platebního v!měru uhradit. Penále ni#"í ne# 1 000 Kč se neulo#í. 

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Příjemce prohla"uje a podpisem smlouvy stvrzuje, #e byl před podpisem této smlouvy řádně 
a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na 
vědomí v"echny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezv!hradn! souhlas a zavazuje se 
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vypl!vajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, #e při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly t!kajícími se veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nab!vá platnosti okam#ikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemn!ch dodatků na základě dohody 
obou smluvních stran.  

5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičem# obě mají platnost originálu a ka#dá ze 
smluvních stran obdr#í po jednom vyhotovení. 

6) Obě smluvní strany prohla"ují, #e smlouva byla sepsána na základě pravdiv!ch údajů, podle jejich 
svobodné a vá#né vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nev!hodn!ch podmínek, a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

7) Osobní údaje příjemce je Pardubick! kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. 
Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzick!ch osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru"ení 
směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijat!ch před uzavřením smlouvy 
na #ádost subjektu údajů. 

8) Smluvní strany se dohodly, #e Pardubick! kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy ode"le 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy Pardubick! kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění 

9) Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesát! den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zru"ena od počátku.  

10) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 20.04.2021 
a schváleno usnesením č. Z/72/21. 

11) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady/Zastupitelstva…………………… dne …………… 
a schváleno usnesením č. ………………. 

 
 
 
V Pardubicích dne ……………….    V Pardubicích dne ……………… 
 
 
 
 
 
………………………………………………..   ………………………………………... 

   Ing. Roman Línek, MBA     Ing. Martin Charvát 
    náměstek hejtmana Pk               primátor města Pardubice 

 



Příloha usnesení č. 2 
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Smlouva o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury a památkové péče 
v Pardubickém kraji na rok 2020 

 
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozděj"ích předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozděj"ích předpisů 

 
Evidenční číslo smlouvy: OKSCR/21/71772 

 
Poskytovatel:  Pardubick! kraj  
adresa:                          Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČ:                     70892822 
DIČ:    CZ70892822 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pardubice 
číslo účtu:  43-3870090277/0100 
zastoupen:      Ing. Romanem Línkem, MBA, náměstkem hejtmana Pk 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
Příjemce:       Statutární město Pardubice 
adresa:   Pern"t!nské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  9005-326561/0100 
zastoupen:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 

 
uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory 
kultury a památkové péče Pardubickém kraji na rok 2021. 
 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 
Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtov!ch prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu: „Činnost 
V!chodočeského divadla Pardubice – obslu"nost Pardubického kraje“, specifikované v #ádosti 
ze dne 12.03.2021, čj. 22356/2021 OKSCR OKPP. 
Dotace je poskytována příjemci v souladu s „V!zvou k předkládání #ádostí o podporu v roce 2021“ 
vyhlá"enou pro Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2021 (dále jen 
Program). 

Článek II. 
V!#e poskytované podpory 

 
Dotace na realizaci akce specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve v!"i 4 650 000 Kč, slovy čtyři 
miliony #est set padesát tisíc korun česk!ch, tj. max. do v!"e 100% provozních ztrát z projektu 
a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů od účinnosti smlouvy.  
 

Článek III. 
Povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 
a) pou#ít dotaci co nejhospodárněji a  v!hradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovan!m 

v čl. I., v souladu s č. II. smlouvy, podmínkami Programu a v souladu se Zásadami poskytování 
programov!ch dotací, a to nejpozději do 31.12.2021, 

b) poskytnutou dotaci zaúčtovat na polo#ku 4122, 
c) při financování nákladů spojen!ch s realizací akce postupovat v souladu s platn!mi zákony, 

zejména zákonem o zadávání veřejn!ch zakázek, o státní památkové péči a dal"ími, 
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d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,  
e) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím 

písemném souhlasu poskytovatele, 
f) nepřevést majetek (vyjma in#en!rsk!ch sítí), kter! bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti 

let po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy. V odůvodněn!ch 
případech mů#e poskytovatel na základě písemné #ádosti příjemce povolit v!jimku ze zákazu 
převodu majetku pořízené z finanční dotace; převod majetku pořízené z dotace je podmíněn 
předchozím písemn!m souhlasem poskytovatele.  

g) neposkytovat tuto dotaci jin!m fyzick!m či právnick!m osobám, pokud se nejedná o úhradu 
nákladů spojen!ch s realizací akce, nepou#ít prostředky z dotace na jiné účely, 

h) v rámci propagační kampaně akce a v průběhu jejího konání, vhodn!m a viditeln!m způsobem 
prezentovat Pardubick! kraj v souladu s aktuálním „Manuálem jednotného vizuálního stylu 
Pardubického kraje“, 

i) předat poskytovateli dokumentaci z realizace akce (stručn! popis průběhu realizace akce),  
j) oznámit neprodleně poskytovateli změnu v"ech identifikačních údajů uveden!ch v této smlouvě a 

změny struktury příjemce včetně přeměny a zru"ení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
tyto změny nastaly, 

k) předlo#it odboru kultury, sportu a cestovního ruchu vyúčtování realizované akce nejpozději do 
31.01.2022; případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předlo#ení 
vyúčtování odboru kultury, sportu a cestovního ruchu na účet poskytovatele. Jako variabilní 
symbol příjemce uvede číslo této smlouvy.  

l) za účelem ověření plnění povinností, vypl!vajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci akce, 

 
Daň z přidané hodnoty nesmí b!t hrazena z dotace v té v!#i, v jaké si příjemce dotace uplatní 
odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, 
"e dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen uplatněnou část čerpané dotace vrátit. 
 

Článek IV. 
Kontrola, sankce 

 
1) V případě zru"ení příjemce s likvidací: 

a. je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním 
nejpozději do 30 dnů od oznámení na účet poskytovatele, 

b. poskytovatel rozhodne o dal"ím vyu#ití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce 
nakládat s tímto majetkem je vázáno na písemn! souhlas poskytovatele. 

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a 
účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen 
předlo#it kontrolnímu orgánu kraje ve"keré účetní doklady související s čerpáním dotace. 
Kontrolním orgánem kraje je příslu"n! odvětvov! odbor krajského úřadu nebo dal"í osoby určené 
pověřením. 

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou ulo#ena kontrolním orgánem kraje 
na základě kontrol zaměřen!ch na čerpání poskytnut!ch finančních prostředků, a to v termínu, 
rozsahu a kvalitě dle po#adavků stanoven!ch příslu"n!m kontrolním orgánem. Příjemce 
finančních prostředků je povinen písemně informovat orgán, kter! mu opatření ulo#il, o splnění 
ulo#en!ch opatření k nápravě. 

4) Poru"í-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel 
oprávněn tuto smlouvu vypovědět. V!pověď musí mít písemnou formu a musí b!t prokazatelně 
doručena příjemci. V!povědní lhůta činí 1 měsíc a počíná bě#et dnem následujícím po dni, kdy 
mu byla prokazatelně doručena.  

5) Ka#dé neoprávněné pou#ití nebo zadr#ení poskytnut!ch finančních prostředků je pova#ováno za 
poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a Pardubick! kraj je oprávněn ře"it 
poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 uvedeného zákona. 

6) Při podezření na poru"ení rozpočtové kázně mů#e poskytovatel pozastavit poskytnutí peně#ních 
prostředků do v!"e předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna 
v případě, #e bude odvod ulo#en. 

7) Poskytovatel neprodleně po zji"tění poru"ení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení 
o odvodu poskytnut!ch finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poru"ení rozpočtové 
kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích předpisů. V!"e odvodu za poru"ení rozpočtové kázně se 
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stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů. 

8) Při poru"ení více povinností se částky jednotliv!ch odvodů sčítají nejv!"e v"ak do v!"e peně#ních 
prostředků poskytnut!ch ke dni poru"ení rozpočtové kázně. 

9) Za prodlení s odvodem za poru"ení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve v!"i 1 promile 
z částky odvodu za ka#d! den prodlení, nejv!"e v"ak do v!"e odvodu. Penále se počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy do"lo k poru"ení rozpočtové kázně, do dne připsání peně#ních 
prostředků na účet poskytovatele. V případě poru"ení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích 
předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce odvod na 
základě platebního v!měru uhradit. Penále ni#"í ne# 1 000 Kč se neulo#í. 

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Příjemce prohla"uje a podpisem smlouvy stvrzuje, #e byl před podpisem této smlouvy řádně 
a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na 
vědomí v"echny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezv!hradn! souhlas a zavazuje se 
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vypl!vajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, #e při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly t!kajícími se veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nab!vá platnosti okam#ikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.  

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemn!ch dodatků na základě dohody 
obou smluvních stran.  

5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičem# obě mají platnost originálu a ka#dá ze 
smluvních stran obdr#í po jednom vyhotovení. 

6) Obě smluvní strany prohla"ují, #e smlouva byla sepsána na základě pravdiv!ch údajů, podle jejich 
svobodné a vá#né vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nev!hodn!ch podmínek, a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

7) Osobní údaje příjemce je Pardubick! kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. 
Čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzick!ch osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru"ení 
směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijat!ch před uzavřením smlouvy 
na #ádost subjektu údajů. 

8) Smluvní strany se dohodly, #e Pardubick! kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy ode"le 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy Pardubick! kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění 

9) Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesát! den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zru"ena od počátku.  

10) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 20.04.2021 
a schváleno usnesením č. Z/72/21. 

11) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady/Zastupitelstva…………………… dne …………… 
a schváleno usnesením č. ………………. 

 
 
 
V Pardubicích dne ……………….    V Pardubicích dne ……………… 
 
 
 
 
 
………………………………………………..   ………………………………………... 

   Ing. Roman Línek, MBA     Ing. Martin Charvát 
    náměstek hejtmana Pk               primátor města Pardubice 

 



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

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/10  Klub pro žáky ZŠ

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/3  Školní psycholog – personální podpora ZŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ

CELKEM 3 055 490,00

Zatím není přiděleno4 MŠ Pardubice, Wintrova II 579 263 196,00

Příloha usnesení

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

Název aktivity

Zatím není přidělenoZŠ Pardubice, Staňkova 128 1 206 324,001

2 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 965 000,00 Zatím není přiděleno

3 ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky, 
Kyjevská 25 620 970,00 CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019099
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Smlouva o poskytnutí dotace 
z programu „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně 
nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje 

v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“ 

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů 

Evidenční číslo smlouvy: OR/21/71776 

Poskytovatel: Pardubický kraj 

                           Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

IČ:                    70892822 

DIČ:  CZ70892822 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 

číslo účtu: 241 796 265/0300 

zastoupený:     JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pk 

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 

 

Žadatel:      Statutární město Pardubice 

adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

IČ: 00274046 

DIČ: CZ00274046 

bankovní spojení: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 

číslo účtu: 94-331 6561/0710 

zastoupený: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

(dále jen „žadatel“) na straně druhé 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z programu 
„Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách 
Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II“. 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na projekt 
„#podcastaňkovka128“ pro příspěvkovou organizaci žadatele Základní školu Pardubice, 
Staňkova 128, IČ 48161306, adresa Ulice Staňkova 128, Pardubice 530 02 (dále jen příjemce 
dotace).  

2) Dotaci poskytuje poskytovatel žadateli v souladu s „Výzvou k předkládání žádostí o finanční 
podporu“ vyhlášenou pro program „Identifikace nadání a práce s nadanými a mimořádně 
nadanými dětmi a žáky v základních školách Pardubického kraje v rámci projektu Smart 
akcelerátor Pardubického kraje II“  

Článek II. 
Výše poskytované podpory  

Dotace na realizaci akce specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 269 842,00 Kč (slovy: Dvě 
stě šedesát devět tisíc osm set čtyřicet dva korun českých), tj. ve výši maximálně 90 % z celkových 
způsobilých výdajů projektu, bude poskytnuta ex-post do 30 dnů po schválení závěrečného vyúčtování.  

Žadatel se zavazuje podílet se na financování projektu uvedeného v čl. I. této smlouvy, a to částkou 
odpovídající nejméně 10% z poskytnuté dotace. 

 

Článek III. 
Povinnosti žadatele 

Žadatel se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy 
specifikovaným v čl. I. smlouvy, v souladu s podmínkami příslušného programu a v souladu se 
Zásadami poskytování programových dotací (viz https://www.pardubickykraj.cz/krajske-dotace 
dokument „Zásady poskytování programových dotací účinné od 18. 9. 2015“), a to nejpozději do 
31. 12. 2022. 

b) zaúčtovat přijatou dotaci na pol. 4122, bez UZ,  

c) přeposlat přijatou dotaci příspěvkové organizaci uvedené ve článku 1, odst. 1 na bankovní účet 
příspěvkové organizace č. 520 524/0600, 

d) při financování nákladů spojených s realizací akce postupovat v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona 
č, 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

e) jakékoliv změny v realizaci akce případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím 
písemném souhlasu poskytovatele, 

f) neposkytovat tuto dotaci jiným fyzickým či právnickým osobám, pokud se nejedná o úhradu 
nákladů spojených s realizací akce, nepoužít prostředky z dotace na jiné účely, 
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g) žadatel je povinen vhodným a viditelným způsobem prezentovat Pardubický kraj, formu této 
prezentace s návrhem na konkrétní umístění je povinen předložit ke schválení poskytovateli 
prostřednictvím odboru rozvoje Krajského úřadu Pk (viz příloha č. 3 Výzvy), 

h) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této smlouvě 
a změny struktury žadatele včetně přeměny a zrušení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, 
kdy tyto změny nastaly, 

i) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování realizovaného projektu včetně závěrečné zprávy o 
pilotáži a metodiky organizace a způsobu práce ve škole nejpozději do 30. 7. 2022. V opačném 
případě nemá žadatel nárok na proplacení dotace. 

j) na vyžádání poskytovatele dotace poskytnout další podklady nutné k posouzení uznatelnosti 
výdajů v rámci předloženého závěrečného vyúčtování. 

k) vrátit poskytovateli dotace již proplacené výdaje, pokud Řídící orgán (MŠMT) při kontrole 
uznatelnosti výdajů projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II dodatečně rozhodne 
o neuznatelnosti tohoto proplaceného výdaje. 

l) vést oddělenou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k předmětu této smlouvy 
v souvislosti s realizací projektu “Smart akcelerátor Pardubického kraje II” a poskytovat z ní 
údaje všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou 
Krajský úřad Pardubického kraje, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako řídící 
orgán, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise 
a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly a třetí osoby, které 
tyto orgány ke kontrole zmocní. 

m) zavazuje se archivovat veškeré účetní případně další originální doklady vztahující se k plnění 
závazků z této smlouvy po stejnou dobu, po kterou je musí uchovávat poskytovatel 
(dle rozhodnutí o poskytnutí dotace a pravidel dotačního programu), tj. minimálně 
do 31. 12. 2033, pokud legislativa nestanoví dobu delší, a strpět veškeré kontroly spojené 
s předmětem této smlouvy. 

Daň z přidané hodnoty nesmí být vyúčtována v rámci dotace v té výši, v jaké si příjemce dotace 
uplatní odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. 

Článek IV. 
Kontrola, sankce 

1) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a 
účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je žadatel povinen 
předložit kontrolnímu orgánu poskytovatele veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace. 
Kontrolním orgánem poskytovatele je příslušný odvětvový odbor krajského úřadu nebo další 
osoby určené pověřením. 

2) Žadatel je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem 
poskytovatele na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a 
to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. 
Žadatel je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených 
opatření k nápravě. 

3) Poruší-li žadatel některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn 
tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena 
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žadateli. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy mu byla 
prokazatelně doručena.  

4) Každé neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých finančních prostředků je považováno za 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. v platném 
znění a poskytovatel je oprávněn řešit porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 
uvedeného zákona. 

5) Při podezření na porušení rozpočtové kázně může poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních 
prostředků do výše předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna 
v případě, že bude odvod uložen. 

6) Poskytovatel neprodleně po zjištění porušení některého ujednání této smlouvy zahájí řízení o 
odvodu poskytnutých finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu porušení rozpočtové 
kázně, a to v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o územních rozpočtech, ve znění 
pozdějších předpisů. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu 
s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

7) Při porušení více povinností stanovených touto smlouvou se částky jednotlivých odvodů sčítají 
nejvýše však do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. 

8) Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve výši 1 promile 
z částky odvodu za každý i započaty den prodlení, nejvýše však do výše odvodu. Penále se počítá 
ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání finančních 
prostředků na účet poskytovatele. V případě porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl žadatel odvod na základě 
platebního výměru uhradit. Penále nižší než 1 000,- Kč se neuloží. 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení  

1) Žadatel prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této smlouvy řádně 
a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere 
na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se 
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění 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. 

4) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných dodatků na základě dohody 
obou smluvních stran.  

5) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž všechny mají platnost originálu a poskytovatel 
obdrží jedno vyhotovení a žadatel po dvou vyhotoveních. 

6) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy. 
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7) Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj 
této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

8) Osobní údaje žadatele je Pardubický kraj oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ust. Čl. 
6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(GDPR), nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu 
údajů. 

9) Toto právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 20. 4. 2021 
a schváleno usnesením č. Z/80/21. 

10) Toto právní jednání bylo projednáno na jednání Rady/Zastupitelstva* obce ………………. dne 
………….. a schváleno usnesením č. R/…. /..   //   Z /…./……..* 

V Pardubicích dne …………………………  

…………………………………………………… 

hejtman Pardubického kraje 

V………………………… dne ………………………… 

…………………………………………………… 

statutární zástupce žadatele 

 
 
 
 
 
*nehodící se škrtněte 



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOFTWARE  

 A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB  

 

uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, v platném znění  

  

I.  

Smluvní strany  

  

Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
zastoupené:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČO:  00274046 
DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100,  
(dále jen „Zákazník“) 
  

a   

 

AQE advisors, a.s.  
se sídlem:  třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole, 602 00 Brno  
IČO: 26954770  
DIČ: CZ26954770  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, sp. zn. 4997 
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 35-2267200297/0100  
zastoupená: Ing. Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA, statutárním ředitelem 
(dále jen „Poskytovatel“)  

 

(Zákazník a Poskytovatel jednotlivě dále také „smluvní strana“ a společně dále také „smluvní strany“, 
Smlouva o poskytování software a souvisejících služeb dále jen „smlouva“) 

 

II.  

Předmět smlouvy  

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje Zákazníkovi oprávnění k užívání internetové 
platformy PinCity (dále jen „Aplikace“). Aplikace umožňuje vizualizaci rozvojových záměrů/objektů 
Zákazníka na mapovém podkladu s možností editace a přidávání projektů/objektů. Aplikace slouží 
dále jako nástroj pro participativní řízení s možností vkládání návrhů uživatelů, hlasování, diskusí, 
sledování priorit uživatelů apod.  

2. Poskytovatel se dále zavazuje 

a) k ročnímu vyhodnocení a aktualizaci Strategie školství 2030; vyhodnocení příslušného roku se 
Poskytovatel zavazuje doručit Zákazníkovi vždy nejpozději do 31. 1. následujícího roku; 



b) k zakládání nových projektů dle řádných a úplných podkladů Zákazníka, a to v termínu 
stanoveném Zákazníkem po předchozí konzultaci s Poskytovatelem, nejpozději však do 7 
kalendářních dnů. od obdržení požadavku a kompletních podkladů od Zákazníka; 

c) iniciaci a facilitaci pracovních skupin spojených s naplňováním Strategie školství 2030; a to 
v termínu stanoveném Zákazníkem po předchozí konzultaci s Poskytovatelem, nejpozději však 
do 30 kalendářních dnů od obdržení požadavku Zákazníka; 

d) k přípravě námětů (podkladů pro příspěvky na sociálních sítích či v tištěných médiích). 
 

3. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím sjednaných služeb dle předchozího odstavce tohoto 
článku smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za 
služby dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ a za každý i započatý den 
prodlení. 

4. Zákazník se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost a dále se zavazuje za řádně a včas poskytnuté 
služby zaplatit Poskytovateli dohodnutou cenu. 

5. Zákazník je odpovědný za obsah předávaných dokumentů a informací Poskytovateli, které musí být 
řádné a úplné, nesmí být v rozporu s platnou a účinnou legislativou (tj.  Zákazník musí mít 
k předávaným podkladům veškerá práva, zejm. licenční.) 

6. Zákazník může využívat v rámci Aplikace všechny moduly, které jsou v dané době k dispozici. 
Poskytovatel garantuje průběžný vývoj Aplikace. 

7. Poskytovatel touto smlouvou provede jednorázové nastavení systému a zaškolí obsluhu odpovědné 
osoby na straně Zákazníka.  

8. Technické parametry Aplikace i jednotlivých modulů jsou uvedeny na stránkách www.pincity.cz  

9. Provozovatelem Aplikace je Poskytovatel za podmínek dále specifikovaných touto smlouvou 
a platnými všeobecnými obchodními podmínkami Aplikace (příloha č. 1 Smlouvy).   

10. Služby dle čl. II. odst. 2 budou poskytovány průběžně, na základě potřeb Zákazníka. 

 

 III.  

Cena a platební podmínky  

1. Ceny jsou stanoveny jako smluvní. V uvedených cenách není zahrnuta aktuální sazba daně z přidané 
hodnoty. Sazba DPH bude stanovena ve výši dle platných právních předpisů v době vystavení faktury. 

2. Cena za využití služeb se skládá z následujících částí:  

 

Předmět plnění Cena Interval plateb 

Poplatek za užívání Aplikace 
40.000,- Kč bez 

DPH 
1x ročně, počínaje dnem uzavření 
smlouvy, na následující rok 

Služby dle čl. II odst. 2  

(v rámci čl. II odst. 2c) celková cena 
zahrnuje max. 6 pracovních skupin 
ročně) 

76.000,- Kč bez 
DPH 

1x ročně, vždy do 15.12. daného na konci 
kalendářního roku 

 

  



 

3. Vystavené faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými 
právními předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že předložená faktura neobsahuje předepsané náležitosti, je Zákazník oprávněn 
ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli k doplnění. Po obdržení opravené faktury mu běží nová lhůta 
k jejímu proplacení.   

4. Splatnost faktur činí 30 dní. Splatnost se počítá ode dne doručení faktury Zákazníkovi. Smluvní strany 
se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy bude příslušná částka připsána na účet 
Poskytovatele.   

5. Při nedodržení splatnosti úhrady se Zákazník vystavuje možnosti placení úroku z prodlení ve výši 0,1 % 
z neuhrazené částky bez DPH za každý den prodlení a zároveň je Poskytovatel oprávněn pozdržet své 
plnění do doby uhrazení závazku.  

6. Poskytovatel má právo na náhradu škody v plné výši vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní 
pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zákazníka povinnosti splnit závazek utvrzený 
smluvní pokutou.  

7. Poskytovatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým 
plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění těchto podmínek 
bude Zákazník Poskytovateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně 
příslušnému správci daně Poskytovatele. 
 

 

IV.  

Termín plnění a doba trvání smlouvy  

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
dnem zveřejnění smlouvy 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. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

3. Termín dodání plnění dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je stanoven v délce 30 dnů od účinnosti smlouvy. 
V případě prodlení Poskytovatele s dodáním tohoto plnění je Poskytovatel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny za užívání Aplikace dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

4. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí kterékoliv ze smluvních stran 
bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet první den následujícího měsíce po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně, a dalšími způsoby stanovenými občanským zákoníkem.  

5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, jestliže druhá smluvní strana podstatným 
způsobem poruší tuto smlouvu. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:  

a) prodlení Poskytovatele s poskytnutím služby delší než 30 dnů nebo nedodržení závazků 
Poskytovatele dle této smlouvy;  

b) prodlení Zákazníka s úhradou ceny delší než 30 dnů nebo nedodržení závazků Zákazníka dle této 
smlouvy;  

c) takové porušení smlouvy, na které byla druhá smluvní strana písemně upozorněna a ani po 
uplynutí přiměřené lhůty (v minimální délce 5 dnů) uvedené ve výzvě závadný stav neodstranila.  

 



6. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do okamžiku 
účinnosti odstoupení. Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založené touto 
smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své 
povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

 
 

V. 
Licenční ujednání 

 
1. Poskytovatel prohlašuje, že je autorem díla – Aplikace, tj. internetové platformy PinCity blíže popsané 

v čl. II. odst. 1 této smlouvy, má tudíž oprávnění k výkonu práv podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), bez omezení nevýhradně autorské dílo užít a 
poskytnout třetím osobám oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví na základě smlouvy a že 
toto oprávnění není zatíženo právy třetích osob. 
 

2. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi licenci k užití této Aplikace dle jeho potřeb k účelům dle této 
smlouvy (dále jen „Licence“), bez územního omezení, po dobu účinnosti této smlouvy, a to ke všem 
způsobům užití sjednaným v této smlouvě, zejm. v čl. II. odst. 1.  

3. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně sjednané v čl. III. odst. 2 této smlouvy. 
 

VI.  

Záruky, servisní podpora a provoz  

1. V rámci této smlouvy poskytuje Poskytovatel k Aplikaci technickou a servisní podporu (dále jen 
„Servisní podpora“). Servisní podpora je poskytována zástupci Zákazníka na následujících kontaktech:  

a) e-mailem zaslaným na adresu: info@PinCity.cz  
b) telefonicky na čísle: +420 731 643 122  

2. Servisní podpora je poskytována v běžné pracovní dny od pondělí do pátku 
od 9:00 do 15:00. Poskytovatel se zavazuje nastoupit k řešení požadavku Zákazníka bez zbytečného 
odkladu, popřípadě v termínu na základě dohody se Zákazníkem, nejpozději do 3 hodin od obdržení 
požadavku. V případě nahlášení problému po 15:00 hodině bude započato s řešením problému 
nejpozději následující pracovní den.  

3. V případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím sjednaných služeb dle tohoto článku smlouvy je 
Poskytovatel povinen uhradit Zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za služby dle čl. III. odst. 
2 této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

4. Poskytovatel vynaloží komerčně přiměřené úsilí ke zpřístupnění Služeb 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 
s výjimkou:  

a) plánovaných odstávek, o nichž bude Poskytovatel Zákazníka předem informovat e-mailem;  
b) jakékoliv nedostupnosti způsobené okolnostmi mimo kontrolu Poskytovatele, včetně vyšší moci, 

změny legislativy nebo přírodní katastrofy;  
c) selhání poskytovatele datových služeb, zejména selhání připojení do sítě internet, a to včetně 

případných hackerských útoků.  



5. Požadavky, které nejsou typu „Závada“ (ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek – strana první) 
jsou zpoplatněné dle času stráveného s řešením požadavků, přičemž odhad času řešení je předem 
schválen Zákazníkem.  

6. Poskytovatel se zavazuje plnit maximální možnou dostupnost služeb v prostředí internetu. 
Garantovaná dostupnost je 99 %.  

7. Záruka na Aplikaci je garantována v délce 12 měsíců od převzetí předmětu plnění dle čl. II. odst. 1 této 
smlouvy.  

8. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou používáním Aplikace ani za ušlý zisk Zákazníka.   

9. V případě, že Zákazník nezajistí potřebnou součinnost dle této smlouvy, nenese Poskytovatel v 
rozsahu následku nesplnění povinnosti součinnosti ze strany Zákazníka odpovědnost za nesplnění 
záruk nebo jiných povinností dle této smlouvy.  

10. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé 
smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění tohoto závazku dočasně nebo trvale bránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 
zákona). 

 

VII.  

Závěrečná a společná ustanovení  

1. Práva a povinnosti smluvních stan z této smlouvy vyplývající se řídí platnými právními předpisy České 
republiky.  

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost 
a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.  Smluvní strany se zavazují dohodou nahradit 
ustanovení neplatná/neúčinná novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
zamýšlenému ekonomickému účelu daného neplatného či neúčinného ustanovení.   

3. Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami 
odsouhlasenými dodatky.  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.  

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

6. 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.  

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

  



 

8. Zákazník potvrzuje, ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost 
tohoto právního jednání.  

  

Příloha: Všeobecné obchodní podmínky platformy PinCity 

  

 

 

 

V Pardubicích dne …………………………….    V Brně  dne ……………...........................  

 

 

 

 

 

Za Zákazníka:                                                                                           Za Poskytovatele: 

 

   

 

 

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

 Ing. Martin Charvát Ing. Jan Havránek, Ph.D. MBA, MPA 

 primátor statutární ředitel 
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 86. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 10.05.2021 od 10:00 hodin  

formou videokonference 

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

 

 
Omluven: 
Vítězslav Štěpánek 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

 

V programu byly navrženy následující změny: 

- zařazení nové zprávy „Nákup respirátorů FFP2“ jako bodu č. 20. 

 

Program 86. řádné schůze RmP byl schválen včetně výše uvedené změny takto:  

(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
1. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Rýdlová Renata, předsedkyně komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
2. Rozhodnutí zadavatele o přímém zadání údržby „Areál Červeňák – údržba travních ploch“ 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Mertelík Pavel, odbor životního prostředí 
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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: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Hušek Petr, odbor majetku a investic 
4. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Hušek Petr, odbor majetku a investic 
5. Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících komunikací - hodnotící komise 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 

6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě - vytvoření Mobilního informačního systému pro Statutární město 
Pardubice, včetně údržby a poskytování podpory provozu 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Czagan Jan, odbor informačních technologií 

7. 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 

8. Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Matičková Ivana, kancelář tajemníka 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
9. Změna směrnice č. 10/2019, Řízení projektů 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
10. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
11. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

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

12. Prominutí dluhu na nájmu a úroku z prodlení 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
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13. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
14. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Musilová Renata, odbor ekonomický 

15. Souhlas zřizovatele - Šablony III 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
16. Kapacity základních škol 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
17. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných 
statutárním městem Pardubice 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
18. Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje 

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

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 
19. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti AQE advisors a.s. 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

20. Nákup respirátorů FFP2 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

21. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic za rok 2020 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
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22. Výsledek hospodaření a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů příspěvkové 
organizace Sociální služby města Pardubic za rok 2020 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 
23. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

24. Pracovní skupina k referendu 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

25. Program XXXII. zasedání ZmP dne 27.05.2021 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
26. Nabídka odkoupení budovy České pošty na tř. Míru 

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

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
27. Diskuse 
 

 
 

II. 
Schválení usnesení z 85. řádné schůze RmP dne 26.04.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 86. řádné schůze RmP dne 10.05.2021 

Zápis a usnesení z 85. řádné schůze byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 86. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch 
        Vladimír Martinec   
      

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

 
Zpravodaj: Renata Rýdlová, předsedkyně komise pro bytové a nebytové prostory 

- stručně okomentovala předložené návrhy usnesení. 
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Rozprava: 
M. Charvát požádal o samostatné hlasování o návrzích č. 008 a 009 (žádost spol. Technipol), ke 
kterým proběhla následná diskuse. 
J. Rychtecký vznesl dotaz k návrhu č. 009 – zda je úvěrem zatíženo město nebo SVJ. 
→ J. Mazuch vysvětlil, že úvěr na celý objekt si vzalo SVJ, město splácí SVJ jeho poměrnou část za 
opravu výloh nebytového prostoru částkou 1.000,- Kč/měsíčně. 
 
J. Mazuch vznesl dotaz k návrhu č. 001 až 003 – zda se někdo ozval na základě zveřejnění záměru dne 
07.05.2021. 
→ R. Rýdlová upřesnila, že nikoliv. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5696/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené  dne 
1.8.2018 týkající se prostoru sloužícího podnikání, označeného jako nebyt č. 544, který se nachází 
ve III. nadzemním podlaží  budovy Evropského spolkového domu čp. 54 Klášterní ul. a čp. 55 
Pernštýnské nám., která je součástí pozemků označených jako st.p.č. 94/1 a 92 k.ú. a obec 
Pardubice, část obce Pardubice – Staré Město, z fyzické osoby  Ing. Aleše Hlavatého, IČ 885 17 021, 
se sídlem Husova 1848, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na spol. Atsushi Hiro s.r.o., IČ 088 98 073, 
se sídlem Klášterní 54, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic udělit souhlas pronajímatele podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.06.2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5697/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a  povinností  z  nájemní smlouvy uzavřené  dne 
12.3. 2013 ve znění dodatku č.1,2, jejímž předmětem je prostor o výměře 77,45 m2 nacházející se v 
přízemí objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce, který je součástí pozemku označeného jako stavební parcela 
č.parc.st. 972, v k.ú. Studánka a obci Pardubice, část obce Studánka ze  spol. IN VINO RDD s.r.o., IČ 
056 11 075, se sídlem Zelená 297, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na paní  Jitku Čúzyovou, IČ 041 99 
928 se sídlem Jiřího Potůčka 15, Pardubice - Trnová 530 09. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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odboru majetku a investic udělit souhlas pronajímatele podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.06.2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5698/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu nájemní smlouvy ze dne 8.4.2016 ve znění dodatku č.1 až 3, uzavřené se spol. Galerie Café 
Pardubice s.r.o., IČ 066 01 596, se sídlem 28. října 152, 535 01 Přelouč, jejímž předmětem jsou 
prostory sloužící podnikání  nacházející se v budově čp. 2876, Sukova třída, označené jako objekt 
občanské vybavenosti, postavené na pozemcích označených jako stavební parcela č.parc.st. 2975 a 
č.parc.st. 11301, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Změna bude spočívat v 
prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 15 let s tím, že nájemce má opční právo na 
prodloužení  sjednané doby nájmu o 5 let, které musí uplatnit nejpozději jeden rok před jejím 
skončením. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy  podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.06.2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5699/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 16 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 
podzemním  podlaží budovy čp. 2721 Sokolovská ul., které je součástí pozemku označeného jako 
stavební parcela č. parc. st. 10089, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s Janem 
Krebsem, IČ 009 14 410, sídlo Jiránkova 2207, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu - 
garážování osobního automobilu, výše nájemného 645,50 Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu 
neurčitá. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.06.2021 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5700/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy na prostor o výměře 55,5  m2  nacházející se ve 3. patře budovy čp. 129, 
ul. Chemiků, která je součástí pozemku označeného jako st.p.č. 5217, k.ú. a obec Pardubice, část 
obce Polabiny, s Martinou Petrů, IČ 412 61 313, se sídlem Sladkovského 823, 530 02 Pardubice – 
Zelené Předměstí, dohodou k 31.5.2021. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít dohodu o ukončení  nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.05.2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5701/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 2449/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
2449, 2450, 2451 a 2452, ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako 
stavební parcela č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  710/27459 na společných částech 
domu čp. 2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku  označeném jako st.p.č. 5029, id. 
podílu  710/27459 na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek: 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené 
znaleckým posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5702/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 2449/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
2449, 2450, 2451 a 2452,   ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako 
stavební parcela č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  700/27459 na společných částech 
domu čp. 2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. 
podílu  700/27459 na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí, formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek: 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené 
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znaleckým posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
 
 
Návrh usnesení č. 008 nebyl přijat               (pro 5, proti 3, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje  jednotky č. 2449/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
2449, 2450, 2451 a 2452, ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako 
stavební parcela č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  710/27459 na společných částech 
domu čp. 2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku  označeném jako st.p.č. 5029, id. 
podílu  710/27459 na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí, spol. Technipol s.r.o., IČ 259 96 096, se sídlem Devotyho 2449, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, jakožto nájemci, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým  posudkem  (tato cena bude povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH). 
 
 
Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 5, proti 3, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje  jednotky č. 2449/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy  čp. 
2449, 2450, 2451 a 2452,   ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako 
stavební parcela č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu  700/27459 na společných částech 
domu čp. 2449, 2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. 
podílu  700/27459 na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí spol. Technipol s.r.o., IČ 259 96 096, se sídlem Devotyho 2449, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice,  jakožto nájemci, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou 
znaleckým  posudkem  (tato cena bude povýšena o DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH). 
 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na prostor o výměře 153 m2 nacházejícího se v přízemí budovy čp. 828 ul. 
U Divadla, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 291, k.ú. a 
obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí se společností Monkey Pizza PCE s.r.o., IČ 077 49 686, se 
sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 100 00 Praha 1, účel nájmu – výroba a prodej baget, salátů, fresh 
drinků, craft beer a kávy, výše nájemného 1.600,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce 
provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.06.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 011 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 15.4.2021 se spolkem Umělecký svaz České republiky, 
z.s., IČ 042 77 775, se sídlem  Orebitská 726/5, Žižkov, 130 00 Praha 3 na prostory o výměře 362,56 
m2 (prostory jsou označeny jako nebyty č. 1014, 1012) nacházející se v 1. patře objektu č. 10 v areálu 
čp. 324 J. Palacha, stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 864/9,  k.ú. a obec Pardubice, část 
obce Zelené Předměstí. Změna se bude týkat výše nájemného, a to tak, že dojde ke snížení 
nájemného z částky 517,77 Kč/m2/rok bez DPH na částku 204,41 Kč/m2/rok bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.05.2021 
 

2 
Rozhodnutí zadavatele o přímém zadání údržby „Areál Červeňák – údržba travních 

ploch“ 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora  
- stručně uvedl předloženou zprávu. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5703/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, obojí ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 5 směrnice 
zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
č. OŽP-VZMR-2021-1 „Areál Červeňák-údržba travních ploch" zhotoviteli Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř, Národní 83, 551 01 Jaroměř, IČO:67441076 s 
nabídkovou cenou 150 000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH). 
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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 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členky rady města Ludmily Ministrové podána informace o jejím poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5704/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-014 
„Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti 803 - sanace střechy - PD“ níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky: 
•     ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČO: 47450347 
•     PRODIN a.s., IČO: 25292161 
•     astalon s.r.o., IČO: 27542009 
•     CODE spol. s r.o., IČO: 49286960 
•     HMP top s.r.o., IČO: 27502180. 
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-2021-014 „Zpracování PD – Azylový dům pro ženy Na Spravedlnosti 803 - 
sanace střešního pláště“ hodnotící komisi ve složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
• Ing. Jan Dvořáček –  OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martina Kuklíková – OMI. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5705/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-037 
„Areál koupaliště Cihelna - kartový systém - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• 2A AgroAtelier, spol. s r.o., IČO: 15051765                     
• Martin Rýdl, IČO: 63195305 
• E – dir s.r.o., IČO: 25995138 
• CODE spol. s r.o., IČO: 49286960 
• MAXIMUM CZ s.r.o., IČO: 25964984 
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-2021-037 „Areál koupaliště Cihelna - kartový systém - PD“ hodnotící komisi v 
tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Eva Klívarová - OITS/OMI. 
 

4 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5706/2021               (pro 10, 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-2021-013 „Dostihové závodiště – nová vrátnice“ dodavateli RONING spol. s 
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r.o., Raabova 1643, Bíle Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 62028405, s nabídkovou cenou 
339.842,47 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5707/2021               (pro 10, 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-2021-019 „CS Průmyslová – úsek od ul. Kyjevská po Foxconn“ dodavateli 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 
25253361, s nabídkovou cenou 2.982.966,81 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5708/2021               (pro 10, 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-2021-008 „BD Sedláčkova 446 – výměna kanalizační přípojky“ dodavateli 
TIMRA s.r.o., IČO: 04806859 , s nabídkovou cenou  378.120,02 Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5709/2021               (pro 10, 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-2021-011 „BD Rokycanova 2654 – sanace terasy nad bytovou jednotkou č. 
12“ dodavateli STAKVO s.r.o., IČO: 27472221, s nabídkovou cenou 1.597.698,82 Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5710/2021               (pro 10, 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-2021-012 „BD Varšavská 213, 214 – rekonstrukce výtahů“ dodavateli Výtahy 
Pardubice a.s., IČO: 13582101, s nabídkovou cenou 3.197.200,- Kč bez DPH. 

 

5 
Lokalita S.K.Neumanna včetně souvisejících komunikací - hodnotící komise 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5711/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele č. 1/2021, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu "Lokalita S.K.Neumanna vč. souvis. komunikací“ hodnotící komisi v tomto složení: 
Petr Kvaš - náměstek primátora 
Jan Nadrchal - náměstek primátora 
Vojtěch Jirsa - zastupitel 
Zuzana Kavalírová - vedoucí OHA 
Aleš Reiský - referent OHA 
 

6 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě - vytvoření Mobilního informačního systému pro 

Statutární město Pardubice, včetně údržby a poskytování podpory provozu 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5712/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem – vytvoření Mobilního 
informačního systému pro Statutární město Pardubice, včetně údržby a poskytování podpory 
provozu ze dne 23.6. 2020 mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a společností 
ETERNAL, s.r.o., se sídlem nám. 14. října 1307/2,150 00 Praha 5, IČO: 27565599, a to ve znění, které 
je přílohou tohoto usnesení. Uzavřením Dodatku č. 2 dojde k navýšení ceny o 145.200,- Kč včetně 
DPH/za 30 měsíců. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem – vytvoření Mobilního 
informačního systému pro Statutární město Pardubice, včetně údržby a poskytování podpory 
provozu ze dne 23.6.2020  mezi statutárním městem Pardubice, IČO: 274046, a společností 
ETERNAL, s.r.o., se sídlem nám. 14. října 1307/2,150 00 Praha 5, IČO: 27565599, dle bodu I. tohoto 
usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií 
T: 15.6.2021 
 

7 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu – OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- stručně zdůvodnil nákup nového záložního zdroje napájení. 

 
 
Rozprava: 
P. Kvaš na základě vzneseného dotazu upřesnil, že v rozvodné síti došlo k havárii, v jejímž důsledku 
došlo k výpadku jističe a následnému přepětí v síti. To vedlo k vyhoření stávající UPS, která sloužila již 
několik let, ale do té doby fungovala bez problémů. 
 
T. Pelikán doplnil, že následky havárie rozvodné sítě řeší DpmP a.s. jako pojistnou událost.  
→ V. Ulrych vznesl podnět, zda by město mohlo postupovat obdobně → prověří P. Kvaš. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5713/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek – přímé zadání, o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-
07   "Nákup záložního zdroje na základě odstranění havarijního stavu“ společnosti ComArr, spol. s 
r.o., IČO: 15050084, Tolarova 291. 533 51 Pardubice za nabídkovou cenu 965 580,- Kč včetně DPH. 
 

8 
Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- stručně okomentoval změnu podnikového praktického lékaře. 

 
Rozprava: 
V. Ulrych požádal o opravu překlepu v čl. 9, bodě 2 návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5714/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb mezi statutárním městem Pardubice 
jakožto objednatelem a obchodní společností Praktik Pardubice s.r.o. (dříve MUDr. Hana Gippová 
s.r.o.), IČO: 28786661, se sídlem Pohránovská 297, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, jakožto 
poskytovatelem, na základě níž bude poskytovatel poskytovat uchazečům o zaměstnání a 
zaměstnancům objednatele pracovnělékařské služby vyžádané objednatelem dle zákona o 
specifických zdravotních službách. Znění Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb mezi statutárním městem Pardubice 
jakožto objednatelem a obchodní společností Praktik Pardubice s.r.o. jakožto poskytovatelem dle 
bodu I. tohoto usnesení, ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení.  
T: 31.5.2021 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
     Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
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9 
Změna směrnice č. 10/2019, Řízení projektů 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval navrženou aktualizaci směrnice. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5715/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
úpravu směrnice č. 10/2019, Řízení projektů, ve znění změn vyznačených v příloze tohoto usnesení, 
včetně Metodiky řízení projektů, která je rovněž obsažena v příloze tohoto usnesení, s účinností od 
1.6.2021. 
 

10 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

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

 
 
Rozprava: 
T. Pelikán upozornil na nesoulad kontaktní osoby a uvedených kontaktních údajů. 
→ prověří J. Nadrchal. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5716/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky - 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentaci - v rámci zadávání nadlimitní 
veřejné zakázky na služby v otevřeném řízení "Revitalizace letního stadionu - technický dozor 
stavebníka".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace včetně příloh. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5717/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Revitalizace letního stadionu - technický dozor 
stavebníka" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Martin Charvát (Bc. Jan Nadrchal) 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (Ing. Petr Kvaš) 
Mgr. Jakub Rychtecký (Ing. Jiří Rozinek) 
František Brendl (Ing. Jiří Lejhanec) 
Ing. Jan Dvořáček (Milan Ujec) 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5718/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení     "RPS Polabiny – stavební úpravy 
ul. Karla Šípka".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5719/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "RPS Polabiny – stavební úpravy ul. Karla Šípka" 
hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
PaedDr. Jan Mazuch (Ing. Petr Kvaš) 
Mgr. Bc. Radek Hejný (Ing. Jan Hrabal) 



  18 

František Brendl (Ing. Jiří Lejhanec) 
Ing. Jan Dvořáček (Libor Jirout) 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5720/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Studie využití stávajícího 
objektu „Bobr“ v parku na sídlišti Dukla v Pardubicích pro městský útulek" níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:   
• AIR ateliér s.r.o., Pardubice, IČO: 08803439, 
• Ing. arch. Soběslav Macas, Pardubice, IČO: 11586389, 
• Med Pavlík architekti s.r.o., Pardubice, IČO: 05765871, 
• MIXAGE s. r. o., Pardubice, IČO: 27506371, 
• Sinc s.r.o., Pardubice, 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 "Studie využití stávajícího objektu „Bobr“ v parku na sídlišti Dukla v Pardubicích pro 
městský útulek" hodnotící komisi v tomto složení: 
• Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora,  
• Ing. Miroslav Čada – ORS,                                           
• Antonín Janiš, DiS. – ORS. 
 

11 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

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

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5721/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., 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 - Zadávací 
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řád veřejných zakázek - v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Projektový manažer 
pro akci Terminál JIH + koordinace okolí" o uzavření dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 21. 5. 
2019 s dodavatelem IXXXXXXXXXXXXX, Pardubice, IČO: XXXXXXXXXXXXX, s cenou přidaného 
plnění ve výši 372.000,-- Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 21. 5. 2019 s dodavatelem XXXXXXXXXXXXX, 
Pardubice, IČO: XXXXXXXXXXXXX, s cenou přidaného plnění ve výši 372.000,-- Kč bez DPH. 
Z: Ing. Čada, vedoucí ORS 
T: 30. 6. 2021 
 

12 
Prominutí dluhu na nájmu a úroku z prodlení 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- požádal o podporu předloženého návrhu tak, aby mohlo dojít k odpuštění dlužné částky. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5722/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
prominutí dluhu na nájmu ve výši 51.852,- Kč a úroku z prodlení ve výši 4.519,- Kč 
XXXXXXXXXXXXX, všichni bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice. 
 

13 
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál s tím, že se jedná o standardní smlouvy Pardubického 

kraje s VČD a Komorní filharmonií Pardubice. 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5723/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 3.850.000,00 Kč na činnost Komorní filharmonie 
Pardubice v roce 2021 mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým 
krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 jako 
poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Smlouva o poskytnutí 
dotace je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a 
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
    Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 30.06.2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5724/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 4.650.000,00 Kč na činnost Východočeského divadla 
Pardubice v roce 2021 mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým 
krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 jako 
poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Smlouva o poskytnutí 
dotace je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a 
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
    Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 30.06.2021 

14 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- doplnil, že předložené návrhy byly kladně projednány poradou vedení. 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5725/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Českomoravské myslivecké jednotě, z.s. - okresní myslivecký spolek Pardubice, 
IČ 67777520, Hůrka 1789, Pardubice, na nákup živého divokého ptactva ve stáří 4 týdnů - kachna 
březňačka, ve výši Kč 30,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou 
poskytovány v režimu podpory "de minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18. 12. 2013. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5726/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Nadačnímu fondu 2P, IČ 05579228, Staré Hradiště 170, na uspořádání 
charitativní akce „Perníková 24“, ve výši Kč 5,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5727/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Rodinnému Integračnímu Centru z.s., IČ 27026728, náměstí Republiky 2686, 
Pardubice, na uspořádání 9.ročníku akcí zaměřených na zvýšení povědomí o autismu, ve výši Kč 
20,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5728/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančního daru XXXXXXXXXXXXX na činnost Oblastního výboru Českého svazu 
bojovníků za svobodu Pardubice, ve výši Kč 12,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
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15 
Souhlas zřizovatele - Šablony III 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5729/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s realizací projektu ZŠ Pardubice, Staňkova 128 a s čerpáním finanční podpory z Operačního 
programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz příloha). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5730/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s realizací projektu ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 a s čerpáním finanční podpory z Operačního 
programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz příloha). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5731/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s realizací projektu MŠ Pardubice, Wintrova II 579 a s čerpáním finanční podpory z Operačního 
programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz příloha). 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/5732/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s realizací projektu ZŠ a MŠ Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 a s čerpáním finanční podpory z 
Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 
příloha). 

16 
Kapacity základních škol 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5733/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, IČO: 60158999, a to ze 675 na 700 žáků. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podat žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává 
Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, IČO: 60158999, Krajskému úřadu Pardubického 
kraje. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 31. 5. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5734/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25, IČO: 60159146, a to ze 125 na 
135 žáků. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25, IČO: 60159146, Krajskému 
úřadu Pardubického kraje. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 31. 5. 2021 
 

17 
Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství 

zřizovaných statutárním městem Pardubice 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- upozornil na přílohu usnesení obsahující citlivé údaje, kterou členové RmP obdrželi e-mailem. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5735/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.06.2021 plat dle návrhu ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací ve 
školství zřizovaných statutárním městem Pardubice. 
 
Pozn.: Příloha výše uvedeného usnesení obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
 

18 
Smlouva o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5736/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269.842,00 Kč na projekt #podcaststaňkovka128 mezi 
statutárním městem Pardubice, jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČO 70892822, se 
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sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, jako poskytovatelem dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Smlouva o poskytnutí dotace je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a 
Pardubickým krajem, IČO 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
    Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS 
T: 30.9.2021 
 

19 
Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti AQE advisors a.s. 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5737/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na základě čl. 14 odst. 4 směrnice č. 1/2021, kterou se 
vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
kategorie II. dodavateli - obchodní společnosti AQE advisors, a.s., IČO: 26954770, se sídlem: třída 
Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole, 602 00  Brno, týkající se poskytnutí softwaru a zajištění 
uživatelské internetové platformy pro prezentaci Strategie školství Pardubic 2030 s nabídkovou 
cenou 116 000,- Kč bez DPH/rok. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření "Smlouvy o poskytování softwaru a souvisejících služeb“ mezi statutárním městem 
Pardubice jako objednatelem služeb a obchodní společností AQE advisors, a.s., IČO 26954770, se 
sídlem třída kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole, 602 00 Brno, jako poskytovatelem služeb. Znění 
Smlouvy o poskytování software a souvisejícícíh služeb je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít "Smlouvu o poskytování softwaru a souvisejících služeb“  mezi statutárním městem 
Pardubice jako objednatelem služeb a obchodní společností AQE advisors, a.s., IČO: 26954770, se 
sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, Černá Pole, 602 00  Brno, jako poskytovatelem služeb dle bodu II. 
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tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová 
T: 30.6.2021 

20 
Nákup respirátorů FFP2 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- upřesnil, že se jedná o nákup 20 tis. ks českých respirátorů; vzhledem ke zrušení „home office“ 

se očekává jejich zvýšený výdej. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5738/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
na základě čl. 14 odst. 4 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu kategorie s názvem „Nákup 20.000 ks respirátorů FFP2 pro 
zajištění ochrany zaměstnanců MmP“ dodavateli firmě AD19 s.r.o., IČO: 07893965, se sídlem ul. 
Staroveská 299/78A, Proskovice, 724 00 Ostrava, s nabídkovou cenou ve výši 150.000,- Kč bez DPH 
(osvobozeno DPH). 
 

21 
Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic za 

rok 2020 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5739/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
účetní závěrku příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, Kpt.Jaroše 726, 531 81 
Pardubice, IČO 7500970, za rok 2020. Účetní závěrka je přílohou tohoto usnesení. 
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22 
Výsledek hospodaření a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů 

příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic za rok 2020 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- stručně okomentoval dosažený výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení do fondů 

organizace. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5740/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výsledek hospodaření za rok 2020 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního 
fondu příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice, 
IČO 75090970, ve výši 5 926,71 Kč. 
 

23 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
- bez doplňujících informací 

 
 
Rozprava: 
V. Ulrych vznesl dotaz na úsporu nákladů za cateringové služby v loňském roce vzhledem k tomu, že 
se řada akcí nekonala. 
→ R. Jelínek uvedl, že v přechozích letech bylo počítáno na cateringové služby na Dostihovém 
závodišti s částkou 700 tis. Kč/rok, v loňském roce byly tyto výdaje ve výši 360 tis. Kč. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5741/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
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rozsahu "Zajištění občerstvení při akcích města v budovách magistrátu, akcích města mimo budovy 
magistrátu a dalších akcí“ dodavateli Ježek catering s.r.o., Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 
02395011 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 700.000,- Kč bez DPH na období od 20. 5. 2021 
do 30. 4. 2022. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit uzavření rámcové smlouvy na poskytování cateringových služeb s dodavatelem Ježek 
catering s.r.o., Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 02395011 s nabídkovou cenou ve výši maximálně 
do 700.000,-- Kč bez DPH na období od 20. 5. 2021 do 30. 4. 2022. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
T: 19.5.2021 
 

24 
Pracovní skupina k referendu 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
- na základě žádosti zastupitelského klubu ODS provedl změnu v návrhu usnesení → nominantem 

za ODS bude náměstek Petr Kvaš (místo Karla Haase). 
 
 
Rozprava: 
Na základě dotazu V. Ulrycha bylo upřesněno, že se předpokládá, že pracovní skupina začne pracovat 
v průběhu tohoto, případně začátkem příštího týdne. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5742/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vznik pracovní skupiny z řad členů zastupitelstva města Pardubic a zaměstnanců Magistrátu města 
Pardubic (Statutárního města Pardubice), která připraví návrh podmínek konání místního 
referenda (včetně formulace otázky, která bude předložena k rozhodnutí v referendu) ve složení 
Jan Hrabal (zastupitel),  Petr Kvaš (zastupitel), Vít Ulrych (zastupitel), Jakub Rychtecký (zastupitel), 
Jan Hrubeš (zastupitel), František Brendl (zastupitel), Václav Snopek (zastupitel), Michal Zitko 
(tajemník MmP), Jiří Turek (vedoucí kanceláře tajemníka MmP), Radim Jelínek (vedoucí kanceláře 
primátora MmP). 
 

25 
Program XXXII. zasedání ZmP dne 27.05.2021 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora  
- na základě požadavku zastupitele J. Hrabala doplnil do předloženého programu novou zprávu 

„Referendum o způsobu opravy Zelené brány“. 
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Rozprava: 
Program nadcházejícího zasedání ZmP byl dále upraven dle požadavku P.  Kvaše a schválen v níže 
uvedeném znění. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5743/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh programu XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021 včetně 
předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P:     Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P:     Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 
 
3. Prominutí dluhu na nájmu a úroku z prodlení 
P:     Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
4. Novela vyhlášky o veřejném pořádku 
P:     Charvát Martin, primátor města Pardubic 
5. Dohoda o narovnání smluvní pokuty se společností ELTODO, a.s. 
P:     Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
6. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P:     Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
7. V. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P:     Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
8. Nepeněžitý vklad VAK Pce a.s. 
P:     Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
9. Akcionářská smlouva ve společnosti BK Pardubice a.s. 
P:     Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
10. Plán investičního rozvoje MFA (plnění akcionářské dohody v HC) 
P:     Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. Vyhodnocení stanovisek politických klubů k novému územnímu plánu 
P:     Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
12. Doprava handicapovaných - Smlouva o spolupráci 
P:     Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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13. Poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 
P:     Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
14. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací - Pardubičtí tahouni 
P:     Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
15. Poskytnutí dotací z Programu podpory rodinných center 
P:     Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
16. Poskytnutí individuální dotace na financování sociálních služeb v souvislosti s COVID 19 
P:     Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
17. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - TK Pernštýn 1897 Pardubice z.s. 
P:     Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
18. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P:     Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
19. Dotace na zvláštní přepravu handicapovaných 
P:     Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
20. Referendum o způsobu opravy Zelené brány 
P: Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic 
  Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 
21. Diskuse 
 
Informativní zprávy:  
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
Představení analytické části Strategie rozvoje cestovního ruchu pro TO Pardubicko 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
Akční plány komunitního plánování sociálních služeb na roky 2021-2022, vyhodnocení Akčních 
plánů za rok 2020 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5744/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
že na XXXII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 27.05.2021 v souladu s platným Jednacím 
řádem Zastupitelstva města Pardubic bude členům ZmP umožněn distanční způsob účasti. 
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26 
Nabídka odkoupení budovy České pošty na tř. Míru 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- upřesnil, že navržené usnesení dává mandát panu primátorovi a tajemníkovi úřadu 

k pokračování v jednání se zástupci České pošty s tím, že do zářijového zasedání ZmP by byla 
předložena zpětná vazba o výsledku jednání.  

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5745/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s tím, aby představitelé města dále jednali se zástupci České pošty s.p. (ČP) o možném odkoupení 
budovy ČP na nároží třídy Míru a ulice Na Hrádku. 
II. Rada města Pardubic 
Pověřuje 
primátora města Ing. Martina Charváta a tajemníka magistrátu Mgr. Michala Zitka, aby jednání se 
zástupci ČP o možném odkoupení budovy ČP na nároží třídy Míru a ulice Na Hrádku dále 
koordinovali. 
Z: primátor města, tajemník magistrátu 
T: 30.9.2021 
 
 

27 
Diskuse 

 
Vít Ulrych 

- požádal o bližší informace ohledně testování na školách – jaká je současná situace, do jaké míry 
se budeme spoléhat na stát a zda plánujeme využívat PCR testy. 
→ Reagoval J. Rychtecký – upřesnil, že poté co byla zveřejněna informace o zrušení státního 
tendru na nákup testů do škol, město začalo situaci mapovat a zahájilo jednání s registrovaným 
zdravotnickým zařízením, které má povolení provádět mobilní testovací služby. Pilotní testování 
proběhlo na dvou ZŠ (Štefánikova a Spořilov). Jedná se o antigenní, neinvazivní testy, odebírané 
z úst. Podstatné je, že jsou bez finanční spoluúčasti ze strany školy, zřizovatele a rodičů, hrazené 
plně ze zdravotního pojištění. Pilotní testování bylo vyhodnoceno a je plně na rozhodnutí ředitelů 
jednotlivých škol, zda půjdou touto cestou. Na tento týden je testování zajištěno, dnes se testuje 
ze státních dodávek, ve čtvrtek se do námi nabízeného systému zapojí 6 až 7 ZŠ s tím, že od 
příštího týdne by na tento systém chtěla přejít většina pardubických škol. Co se týče PCR testů – 
touto cestou jde v současné době pouze ZŠ Waldorfská s tím, že využívá metodu poolingu. Vývoj 
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situace bude sledován, záleží, jaká bude vůle ředitelů přejít na metodu PCR. Při slíbeném 
příspěvku státu 200,- Kč/ test jsme schopni se vejít do nákladů pouze metodou poolingu.  
Panu Turkovi a panu Nejezchlebovi poděkoval za pomoc s ošetřením všech záležitostí 
souvisejících s GDPR. 

  
 
Jan Mazuch 

- informoval o zpětvzetí návrhu na vklad dvou pozemků u multifunkční arény do základního 
kapitálu RFP a.s. Vklad předmětných pozemků nelze v tuto chvíli provést vzhledem k tomu, že 
má dojít k oddělení jejich určité nespecifikované části. Po dořešení bude žádost znovu 
projednána představenstvem společnosti. 

- dále informoval, že představenstvo RFP a.s. rozhodlo o 30% slevě z nájemného pro nájemce 
nebytových prostor na období květen až červenec 2021.  

 
 
Tomáš Pelikán 

- informoval, že od dnešního dne, tj. 10.05.2021 se MHD vrací k plnému provozu a  všechny 
páteřní linky jezdí v intervalu 10 minut.  

 
 
Vít Ulrych 

- tlumočil žádost zastupitelů městských obvodů, aby jim bylo umožněno účastnit se seminářů pro 
zastupitele města.  
→ M. Charvát požádal kolegy, aby při organizování seminářů bylo s tímto počítáno. 
 
 

 

Schůze byla ukončena v 10:55 hodin
 

 
 

 
 
 
……………………………………… 
   Martin  C  h a r  v á t 
primátor města Pardubic  
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Ověřovatelé: 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan   M a z u c h 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Vladimír  M a r t i n e c  
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 12.05.2021                         (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem 33 stran originálu zápisu. 


