
  
 

Formulář 8 - Roční zpráva o postupu realizace IPRM 
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP.  
1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ 

Údaje o IPRM 

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Oblast podpory: 2.1. Rozvoj regionálních center 

Registrační číslo IPRM: SV/001/S 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic 
„PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ 

Celková výše alokace dle Smlouvy 
v Kč: 

387 280 216,-- Kč 

Datum zahájení realizace IPRM: 27. 4. 2009 

Datum ukončení realizace IPRM: 30. 6. 2015  
včetně doby udržitelnosti 30. 6. 2020 

Roční zpráva o postupu realizace IPRM 

Pořadové číslo zprávy: 03 

Monitorované období: Začátek 01/01/2011 Konec 31/12/2011 

Datum předložení zprávy: 31/03/2012 

 

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY 

Nositel IPRM 

IČ 00274046 

Název: Statutární město Pardubice 

Adresa: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Statutární zástupce: 
(jméno a příjmení, funkce) 

MUDr. Štěpánka Fraňková, primátorka města 

Zhotovitel zprávy 

Jméno a příjmení, funkce: 
Ing. Aleš Berka, manažer IPRM, Magistrát města 
Pardubic 

Ing. Michal Holý, zástupce administrátora, První regionální a 
rozvojová, a.s. 

Telefonní číslo/mobil/Fax: Ing. Berka: +420 466 859 523, Ing. Holý: +420 464 625 951 

E-mail: Ales.Berka@mmp.cz                michal.holy@prr.cz  
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mailto:michal.holy@prr.cz


  
 

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY 
3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

IPRM „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ je realizován v souladu se Smlouvou o alokaci prostředků na 
Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ včetně jejích dodatků. 
Smlouva byla podepsána 27. 4. 2009. V průběhu tohoto monitorovacího období byly 
uzavřeny dva dodatky této smlouvy: v dubnu 2011 dodatek č. 3, vypracovaný na základě 
oznámení o změně č. 5 a 6 z prosince 2010, a v říjnu 2011 dodatek č. 4, vypracovaný na 
základě oznámení o změně č. 7. Dodatky do smlouvy zapracovávají aktuální přehled dílčích 
projektů a upravený finanční plán a harmonogram.  

IPRM je postupně naplňován prostřednictvím realizace dílčích projektů, které jsou podávány 
do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a také do tématických 
operačních programů.  

V průběhu monitorovaného období se celkem 9 krát (ve dnech 6. 1. 2011, 13. 1. 2011, 16. 3. 
2011, 28. 3. 2011, 4. 5. 2011, 13. 6. 2011, 16. 8. 2011, 5. 9. 2011 a 14. 10. 2011) sešel Řídící 
výbor, kde na programu jednání byl vždy aktuální stav IPRM, finanční plán a harmonogram, 
dílčí projekty a jejich změny. 

Operativně se uskutečňují schůzky manažera IPRM s realizátory dílčích projektů, na nichž 
jsou předávány informace o postupu realizace a řešeny případné nesrovnalosti.  

V první polovině roku 2011 předkladatel projektu FK Junior Pardubice odstoupil od realizace 
svého záměru „Fotbalové hřiště – Vinice“ a projekt byl tudíž vyřazen ze seznamu dílčích 
projektů IPRM. Z důvodu uvolnění prostředků bylo vyhlášeno 5. kolo veřejné výzvy pro 
předkládání projektových záměrů na dílčí projekty v rámci 1. a 2. prioritní oblasti IPRM 
„Přitažlivé město“. 5. kolo veřejné výzvy bylo vyhlášeno na období od 18. 8. 2011 do k 31. 8. 
2011. Celkem bylo v rámci 5. kola veřejné výzvy předloženo 9 projektových záměrů, z toho 2 
projekty předložilo Statututární město Pardubice, ostatní projekty byly předloženy externími 
subjekty. Požadavkům a zaměření IPRM vyhovělo 5 projektů a tyto níže uvedené záměry 
byly zařazeny na indikativní seznam projektů IPRM „Přitažlivé město“:  

v opatření:  1.1. IPRM – Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města  

• Revitalizace veřejného prostranství - ul. U Stadionu a přilehlé okolí 
• Revitalizace veřejného prostranství - náměstí Republiky a přilehlé okolí  

 
v opatření:  1.2. IPRM - Zkvalitnění nabídky možnosti trávení volného času: 

• Rekonstrukce haly sálových sportů TJ Tesla ( TJ Tesla Pardubice, o.s.) 
• Rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia ( TJ Synthesia Pardubice) 
• Centrum volného času Pardubice  (SK Modrá Hvězda Pardubice, o.s.)      

 

V průběhu monitorovaného období byly do IPRM průběžně zařazovány dílčí projekty, jejichž 
nositelem je Univerzita Pardubice a budou realizovány v rámci tématických operačních 
programů. V průběhu roku 2011 bylo do IPRM zařazeno celkem 25 nových projektů a u 
jednoho projektu došlo ke změně názvu a obsahu. Z celkového počtu 72 projektů, které má 
Univerzita Pardubice aktuálně v IPRM zařazeny, byl dokončen jeden projekt, 19 projektů je ve 
fázi realizace, 5 projektů je ve fázi hodnocení, 6 projektů bylo přijato, ale nezačala jejich 
realizace,10 projektů dosud nebylo podáno a 31 projektů nebylo přijato. 

 



  
 

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 

V hodnoceném monitorovacím období byla dokončena realizace 3 projektů 
spolufinancovaných z ROP. Jedná se o projekty Integrační centrum sociálních aktivit 
v Pardubicích, realizátora České abilympijské asociace o.s a Sportovní areál Dašická, jehož 
předkladatelem a realizátorem je Pardubický kraj. V průběhu roku 2011 byl dále kompletně 
zrealizován projekt II. Etapa Modernizace sportovního areálu TJ. Sokol Pardubice I, který 
byl zařazen na seznam dílčích projektů IPRM v rámci 4. kola veřejné výzvy. 

Projekt Skautské centrum Vinice v Pardubicích, jehož realizátorem je Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice, je ve fázi realizace. Projekt probíhá v souladu 
s finančním a časovým harmonogramem a jeho ukončení je plánováno v průběhu dalšího 
monitorovacího období.  

Ke konci hodnoceného období měla být dle původních předpokladů zahájena realizace 
projektu Revitalizace Tyršových sadů. Komplikace při přípravě projektu však jeho zahájení 
odsunuly až na rok 2012.  
 
Na tento vývoj reaguje i poslední oznámení o změně, které aktualizuje finanční a časový 
harmonogram, a které bylo předloženo v lednu 2012. Čerpání prostředků z ROP SV 
doposud probíhá v souladu s pravidly a i přes odchylky a některé dílčí problémy lze 
konstatovat, že IPRM směřuje ke svému naplnění.  
 
Další dílčí projekty, které hodlá do IPRM předložit Město Pardubice, jsou intenzivně 
připravovány k podání žádosti o dotaci. Veškeré změny jsou včas a operativně řešeny na 
úrovni řídící struktury IPRM, rovněž konzultovány s řídícím orgánem a podstatné změny 
jsou dále řádně hlášeny prostřednictvím oznámení o změnách. 

 

 

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM 

 

 

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM 

Předpokládané období realizace:  Od:   01/01/2012  do:  31/12/2012   

Popis dalších aktivit IPRM: 

V následujícím monitorovacím období bude pokračovat realizace dílčího projektu Skautské 
centrum Vinice v Pardubicích. Další projekty zařazené do IPRM by měly být v průběhu roku 
2012 zahájeny. Předpokládá se zahájení projektů Revitalizace Tyršových sadů a 
Revitalizace parku Na Špici a díky urychlení přípravy i realizace projektu Multifunkční 
sportoviště u Univerzity Pardubice. V návaznosti na časový harmonogram realizovaných 
dílčích projektů budou čerpány finanční prostředky k naplnění IPRM. Nadále pokračuje 
příprava dalších dílčích projektů z indikativního seznamu, tak aby byla pokryta všechna 
opatření IPRM. Řídící výbor ve spolupráci s vedením města bude vybírat další dílčí projekty, 
které naplňují požadované synergické efekty a respektují veřejný zájem. 

 



  
 

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM 

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 

V současné době není bezprostředně ohroženo plnění cílů IPRM. Vzhledem k dosavadnímu 
postupu realizace IPRM však existuje riziko zpoždění přípravy dílčích projektů, které by 
mohlo mít negativní dopad na časový harmonogram realizace IPRM. Toto riziko je spojeno 
zejména s procesy zajišťování potřebných povolení a zadáváním veřejných zakázek. Město, 
jakožto nositel IPRM, si toto riziko vážně uvědomuje a činí kroky k jeho minimalizaci. 

Nejsou známy žádné další problémy, které by ohrožovaly realizaci IPRM nebo plnění jeho 
cílů. 

Popis opatření na odstranění těchto problémů: 

K minimalizaci výše uvedených rizik město přijalo mimo jiné následující opatření: nastavení a 
sledování podrobného harmonogramu přípravy dílčích projektů; úzká koordinace projektové 
přípravy s manažerem IPRM; příprava reálných alternativních scénářů pro případ 
nemožnosti již vybrané dílčí projekty realizovat (alternativní projekty). 
 

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne NE 

Popis nepodstatné změny v monitorovaném období: 

 

Stav řešení nepodstatné změny: 

 

 
 
9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM 

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období: Ano/Ne ANO 

Popis podstatné změny v monitorovaném období: 

Změna č. 7 z května 2011, jejímž obsahem bylo: 

- změna finančního a časového harmonogramu IPRM „Přitažlivé město“ 

- změna v seznamu dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM  

Stav řešení podstatné změny: 
Změna č. 7 – schválena. Na základě změny byl uzavřen dodatek č. 4 Smlouvy o alokaci. 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán 
ze strany nositele IPRM (Ano/Ne) 

ANO 

Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM: 6. 4. 2011 
(dodatek č. 3) 

3. 10. 2011 
(dodatek č. 4) 



  
 

 

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO 
(Ano/Ne) 

ANO  

Datum podpisu změnového dodatku ŘO: 13. 4. 2011  
(dodatek č. 3) 

7. 10. 2011 
(dodatek č. 4) 

 
10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ 

Indikátor 
projektu 

Měrná 
Jednotka 

Plánované 
množství 

dle 
Smlouvy 

Skutečnost 
za 
monitorované 
období 

Skutečnost od 
počátku do 

konce 
monitorovaného 

období 

Předpoklad 
na další 

monitorovací 
období 

Poznámka 

Počet 
podpořených 
projektů na 
rozvoj (zvyšující 
atraktivitu) 
krajských měst 
celkem 

počet 8 3 4   

Plocha 
regenerovaného 
a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 16,05 0,55 1,63   

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů ve 
městech celkem 

m2 28 629 136 372   

Plocha 
regenerovaných 
a 
revitalizovaných 
objektů pro 
sociální služby 
a zdravotní péči 

m2 1 690 1671 1671   

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v rámci projektu 
na udržitelný 
rozvoj měst 

počet 5 3 3   

Plocha nově 
založené nebo 
rekonstruované 
veřejné zeleně 

m2 69 200 0 0   

Počet 
opravených 
kulturně-
historických a 
technických 
památek 

počet 1 0 0   



  
 

Počet 
zapojených 
partnerů 

počet 2 0 0   

Počet 
podpořených 
neziskových 
organizací 
v rámci projektů 
pro rozvoj měst 

počet 4 2 2   

Komentář k plnění  monitorovacích indikátorů: 

Ve sledovaném období byly dokončeny tři projekty: II.etapa Modernizace sportovního areálu TJ. 
Sokol Pardubice I, Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích a Sportovní areál Dašická. 
Hodnoty monitorovacích indikátorů za tyto projekty byly zaneseny do souhrnného přehledu za celé 
IPRM. Míra naplněnosti indikátorů odpovídá rozsahu čerpání alokovaných finančních prostředků z 
ERDF a bude se měnit v závislosti na dokončení realizace jednotlivých dílčích projektů. 

V návaznosti na upřesňující výklad indikátoru 65 11 00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných 
objektů ve městech celkem, který se zcela liší od původního výkladu, předpokládáme předložení 
změny IPRM spočívající ve snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru ve vztahu k realizovaným 
dílčím projektům. 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 

Monitorovací zprávy dílčích projektů, sestavy ÚRR 

 

 

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA 

Rovné příležitosti: 

Všechny předložené projekty respektují principy rovného přístupu ke všem cílovým skupinám bez 
rozdílu věku, pohlaví, sexuální orientace, etnického původu, náboženského vyznání, rasy, 
vzdělání, sociálního postavení, zdravotního postižení, apod. 

Udržitelný rozvoj: 

Všechny předložené projekty dbají o komplexní rozvoj, respektující ochranu životního prostředí a 
zajišťují udržitelnost všech činností pro generaci budoucích uživatelů.  

 
 
12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM 

V monitorovacím období byli partneři zapojeni do IPRM zejména svou účastí v řídící 
struktuře IPRM a dílčích aktivitách, a to konkrétně formou: 

- účasti v Řídícím výboru IPRM, zde jsou zapojenými partnery: 

  Pardubický kraj, zastoupený Ing. Romanem Línkem – vícehejtmanem Pardubického kraje 

   a místopředsedou RR SV 

  Koalice nevládek Pardubicka, o.s. zastoupená Mgr. Miluší Horskou 

  Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s., zastoupený Ing. arch. Ivou Svobodovou 



  
 

- předkládání projektových námětů a záměrů veřejností 

- zapojení do výběru dílčích projektů 

- informování partnerů a veřejnosti pomocí webových stránek a tiskových zpráv o aktuálním       
stavu dílčích projektů a celkovém IPRM 

- realizace dílčích projektů ostatními nositeli (mimo města Pardubic) 

 

 

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY 
 

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM 

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za 
monitorované období:  

 67 550 918,0  

V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: 
V návaznosti na stav realizace schválených dílčích projektů byly předloženy změny 
finančního a časového harmonogramu IPRM. V roce 2011 byly v rámci dílčích projektů ROP 
podány žádosti o platbu v celkové výši  67 550 918,- Kč. Tato částka je v souladu 
s finančním a časovým harmonogramem obsaženým v posledním oznámení o změně č. 7 
z ledna 2012. 

Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů 
za monitorované období: 

 57 902 129,0 

Rozdíl v souhrnné výši podaných a proplacených žádostí o platbu vyplývá ze skutečnosti, 
že několik žádostí o platbu u dílčích projektů bylo podáno v závěru roku 2011 a tyto 
prostředky proto budou proplaceny až v následujícím období. Naopak byly v roce 2011 
proplaceny některé žádosti předložené na konci roku 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM 
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 xx prohlašuji, že: 

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a 
přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, 
které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů; 

 

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními 
předpisy ČR a EU; 

 
při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve 
znění pozdějších předpisů; 

 
IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, 
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti 
a podporování rovnosti mezi ženami a muži; 

 
 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby:* MUDr. Štěpánka Fraňková 

Funkce v organizaci: primátorka města 

Místo a datum: Pardubice, dne 31. 3. 2012 

Podpis a razítko 
 
 

 
 
                      

Poznámky 

 
*) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako 
příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce 
nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí 
ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.  

 

 
 

 

 

 



  
 

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY 
 

Příloha č. Název přílohy: Přiložen
o: 
(Ano/Ne) 

1 Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce 
k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM* (viz 
poznámka výše) 

Ne 

2 Doklady prokazující plnění monitorovacích indikátorů 
(protokoly o předání a převzetí prací, protokoly o 
provedených zkouškách apod.) 

Ne 

3 Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a 
zdůvodněním změn (pouze pokud došlo ke změně) 

Ne 

 

 

 



Příloha č. 1 návrhu usnesení  
 

SMLOUVA  O  POSKYTNUTÍ  DOTACE 
ZA  POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB  OBECNÉHO  HOSPODÁŘSKÉHO  ZÁJMU  

Č. …/2012 
 

 
Statutární město Pardubice 

se sídlem:  Pernštýnské nám. 1, 530 21  Pardubice 
identifik. č.: 00274046 
zastoupené:  MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou 
bank. spoj.:  Komerční banka, a.s., pobočka v Pardubicích 
číslo účtu:  326561/0100 
  (dále jen „poskytovatel dotace“) 
 

a 
 
Subjekt:  RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace  
se sídlem:  Pardubice, K Blahobytu 727, PSČ 530 02  
identifik. č.: 00190756  
zastoupen: Bc. Hedvikou Vajdovou, ředitelkou organizace  
bank. spoj.:  Komerční banka, a.s., pobočka v Pardubicích   
číslo účtu:  33435561/0100  
  (dále jen „poskytovatel služeb“ příp. „příjemce dotace“) 

 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tuto smlouvu o poskytnutí dotace, tzv. vyrovnávací platby: 

 
I. 

Preambule 
 

V souladu s pravidly Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu za závazek 
veřejné služby, a to Rozhodnutím Evropské komise č. 2005/842/ES, ze dne 28. 11. 2005, Statutární 
město Pardubice, poskytovatel dotace, rozhodlo na svém zasedání o poskytnutí finanční dotace ve 
prospěch příjemce dotace. Dotace je udělována za poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu, za podmínek stanovených zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jakož i za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 
 

II. 
Pověření poskytovatele dotace výkonem veřejné služby 

 
1. Poskytovatel dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města Pardubic č. …… ze dne 

6. 3. 2012, tímto uděluje příspěvkové organizaci RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, 
se sídlem K Blahobytu 727, 530 02  Pardubice, IČ 00190756,  
pověření výkonem služby veřejného zájmu, které je definováno jako hlavní činnost příjemce, 
tedy: 

• provozem jeslí s denním provozem, a to v rozsahu minimálně 34 dětí po celý rok.  
 
2.  Pověření je poskytnuto na dobu určitou a to šesti let od data podpisu této smlouvy.  
 
 
 



III. 
Účel a výše dotace 

 
1. Účelem finanční dotace pro organizaci RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, příjemce 

dotace, je finanční podpora poskytovatelem dotace ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby poskytované příjemcem dotace. Tato dotace je účelově a výhradně vázána na 
provoz hlavní činnosti příjemce dotace. 

 
2. Výše poskytnuté dotace se vždy určuje schváleným rozpočtem a jeho úpravami na příslušný 

kalendářní rok a je dána přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Výše poskytnuté 
dotace se může změnit v závislosti na úpravách rozpočtu schvalovaných zastupitelstvem města.   

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace a prohlášení příjemce dotace 

 
Poskytovatel dotace poskytuje touto smlouvou dotaci, která je přiměřenou výší vyrovnávací platby, 
organizaci RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, příjemci dotace a ten tuto dotaci přijímá. 
Příslušná dotace bude poukázána na účet příjemce dotace číslo 33531561/0100, ve čtvrtletních 
splátkách, vždy nejpozději do dvacátého dne prvního měsíce čtvrtletí. 
 

V. 
Podmínky pro poskytnutí dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje a je povinen zajistit, resp. vést oddělené účtování poskytnuté dotace 

a současně souhlasí s provedením veřejnoprávní kontroly, jejímž předmětem bude využití 
poskytnuté dotace v souladu s platnými zákonnými ustanoveními a podmínkami této smlouvy. 

 
2. Příjemce dotace je povinen doložit výkazem zisků a ztrát a výroční zprávou organizace, 

skutečnost, že všechny finanční prostředky, poukázané poskytovatelem dotace, byly výhradně 
použity na účely stanovené touto smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy. Toto 
vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli dotace se všemi náležitostmi a to 
nejpozději do 30. ledna následujícího roku.  

 
3. Příjemce dotace si je vědom a zavazuje se pod sankcí uvedenou v ust. čl. V. odst. 5 této smlouvy 

k tomu, že dotace nesmí překročit náklady vynaložené při plnění závazků veřejné služby nebo 
jejich části, přičemž je třeba zohlednit s nimi spojené příjmy.  

 
4. Příjemce dotace je povinen uvést poskytovatele dotace mezi svými donátory na svých webových 

stránkách, ve výroční zprávě, na informačních letáčcích, reklamních plochách a předmětech, 
vývěskách apod.   

 
5. Při porušení podmínek uvedených v čl. V. odst. 1 - 4 této smlouvy zjištěných kterýmkoliv 

kontrolním orgánem k tomu pověřeným, je příjemce dotace povinen vrátit dotaci nebo část 
dotace, u které došlo k porušení podmínek, zpět na účet poskytovatele dotace a to nejpozději do 
konce následujícího čtvrtletí, ve kterém k porušení podmínek došlo nebo se o něm poskytovatel 
dotace dozvěděl a to bez jakékoliv výzvy ze strany poskytovatele dotace. V opačném případě je 
příjemce dotace zodpovědný za porušení takové povinnosti a případné sankce uložené 
kontrolním, výše uvedeným orgánem hradí příjemce dotace. Případnou sankci nelze hradit 
z prostředků poskytnuté dotace.   

 
 
 
 
 



 
VI. 

Ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby 
 
Ukazatelem pro kalkulaci výše vyrovnávací platby je zastupitelstvem města schválený rozpočet 
příjemce dotace vč. jeho úprav, který obsahuje rozdíl mezi náklady a výnosy na hlavní činnost. 
Kalkulace vyrovnávací platby s náklady a výnosy je přílohou č. 1 smlouvy. Vyrovnávací platba ve 
výši uvedené v příloze č. 1 smlouvy je vázána na splnění kritérií uvedených v článku II odst. 1 
smlouvy příjemcem dotace. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž po dvou výtiscích obdrží poskytovatel 

dotace a  příjemce dotace.  
 
2. Obě smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že ujednání obsažená v této smlouvě jsou 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek pro jednu ze dvou výše uvedených smluvních stran. 

 
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran, tedy poskytovatele dotace a 

podpisem příjemce dotace. 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ………………..…………..  
 MUDr. Štěpánka Fraňková Bc. Hedvika Vajdová  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 - Kalkulace výše vyrovnávací platby 
 
Vyrovnávací platba = (Náklady – Výnosy)  
VP = (5 754,00 – 3 340,00)  
VP = 2 414,00 tis. Kč 
 
Náklady Hodnota - v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 390,00 

Spotřeba energie 265,00 

Prodané zboží 0,00 

Opravy a udržování 60,00 

Cestovné 8,00 

Náklady na reprezentaci 2,00 

Ostatní služby 140,00 

Mzdové náklady 3 608,00 

Zákonné sociální pojištění 1 172,00 

Zákonné sociální náklady 35,00 

Jiné sociální náklady 11,00 

Daň silniční 0,00 

Daň z nemovitostí 0,00 

Jiné daně  a poplatky 35,00 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 

Jiné pokuty a penále 0,00 

Dary 0,00 

Prodaný materiál 0,00 

Manka a škody 0,00 

Tvorba fondů 0,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 28,00 
ZC prodaného dlouhodobého nehmotného 
majetku 0,00 

ZC prodaného dlouhodobého hmotného majetku 0,00 

Prodané pozemky 0,00 

Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 

Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 

Náklady z odepsaných pohledávek  0,00 

Ostatní náklady z činnosti 0,00 

Úroky 0,00 

Kurzové ztráty 0,00 

Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 

Ostatní finanční náklady 0,00 

Náklady ústředních rozpočtů na transfery 0,00 

Náklady územních rozpočtů na transfery 0,00 

Náklady celkem 5 754,00 



 
 
 
Výnosy Hodnota - v tis. Kč 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 30,00 

Výnosy z prodeje služeb 3 300,00 

Výnosy z pronájmu 0,00 

Výnosy z prodaného zboží 0,00 

Jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 

Změna stavu zásob nedokončené výroby 0,00 

Změna stavu zásob polotovarů 0,00 

Změna stavu výrobků 0,00 

Změna stavu ostatních zásob 0,00 

Aktivace materiálu a zboží 0,00 

Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,00 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 

Jiné pokuty a penále 0,00 

Výnosy z odepsaných pohledávek 0,00 

Výnosy z prodeje materiálu 0,00 
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 
majetku 0,00 

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků 0,00 

Výnosy z prodeje pozemků 0,00 

Čerpání fondů 0,00 

Ostatní výnosy z činnosti 10,00 

Úroky 0,00 

Kurzové zisky 0,00 

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 

Ostatní finanční výnosy 0,00 

Výnosy z ústředních rozpočtů z transferů 0,00 

Výnosy z územních rozpočtů na transfery 0,00 

Výnosy celkem 3 340,00 

 
 



Příloha č. 2 návrhu usnesení  
 

SMLOUVA  O  POSKYTNUTÍ  DOTACE 
ZA  POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB  OBECNÉHO  HOSPODÁŘSKÉHO  ZÁJMU  

Č. …/2012 
 

 
Statutární město Pardubice 

se sídlem:  Pernštýnské nám. 1, 530 21  Pardubice 
identifik. č.: 00274046 
zastoupené:  MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou 
bank. spoj.:  Komerční banka, a.s., pobočka v Pardubicích 
číslo účtu:  326561/0100 
  (dále jen „poskytovatel dotace“) 
 

a 
 
Subjekt:  Lentilka – Dětské rehabilitační centrum Pardubice  
se sídlem:  Pardubice, Prodloužená 278, PSČ 530 09  
identifik. č.: 00190730  
zastoupen: Mgr. Gabrielou Bělkovou, ředitelkou organizace  
bank. spoj.:  Komerční banka, a.s., pobočka v Pardubicích   
číslo účtu:  33531561/0100  
  (dále jen „poskytovatel služeb“ příp. „příjemce dotace“) 

 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tuto smlouvu o poskytnutí dotace, tzv. vyrovnávací platby: 

 
I. 

Preambule 
 

V souladu s pravidly Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu za závazek 
veřejné služby, a to Rozhodnutím Evropské komise č. 2005/842/ES, ze dne 28. 11. 2005, Statutární 
město Pardubice, poskytovatel dotace, rozhodlo na svém zasedání o poskytnutí finanční dotace ve 
prospěch příjemce dotace. Dotace je udělována za poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu, za podmínek stanovených zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jakož i za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 
 

II. 
Pověření poskytovatele dotace výkonem veřejné služby 

 
1. Poskytovatel dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města Pardubic č. …… ze dne 

6. 3. 2012, tímto uděluje příspěvkové organizaci Lentilka – Dětské rehabilitační centrum 
Pardubice, se sídlem Prodloužená 278, 530 09  Pardubice, IČ 00190730,  
pověření výkonem služby veřejného zájmu, které je definováno jako hlavní činnost příjemce, 
tedy: 

• provozem denního stacionáře pro děti se zdravotním postižením, a to v rozsahu minimálně 46 
dětí po celý rok. 

 
2.  Pověření je poskytnuto na dobu určitou a to šesti let od data podpisu této smlouvy.  
 
 



III. 
Účel a výše dotace 

 
1. Účelem finanční dotace pro organizaci  Lentilka – Dětské rehabilitační centrum Pardubice, 

příjemce dotace, je finanční podpora poskytovatelem dotace ve formě vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby poskytované příjemcem dotace. Tato dotace je účelově a výhradně 
vázána na provoz hlavní činnosti příjemce dotace. 

 
2. Výše poskytnuté dotace se vždy určuje schváleným rozpočtem a jeho úpravami na příslušný 

kalendářní rok a je dána přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Výše poskytnuté 
dotace se může změnit v závislosti na úpravách rozpočtu schvalovaných zastupitelstvem města.   

 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace a prohlášení příjemce dotace 

 
Poskytovatel dotace poskytuje touto smlouvou dotaci, která je přiměřenou výší vyrovnávací platby, 
organizaci Lentilka – Dětské rehabilitační centrum Pardubice, příjemci dotace a ten tuto dotaci 
přijímá. Příslušná dotace bude poukázána na účet příjemce dotace číslo 33531561/0100, ve 
čtvrtletních splátkách, vždy nejpozději do dvacátého dne prvního měsíce čtvrtletí. 
 

V. 
Podmínky pro poskytnutí dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje a je povinen zajistit, resp. vést oddělené účtování poskytnuté dotace 

a současně souhlasí s provedením veřejnoprávní kontroly, jejímž předmětem bude využití 
poskytnuté dotace v souladu s platnými zákonnými ustanoveními a podmínkami této smlouvy. 

 
2. Příjemce dotace je povinen doložit výkazem zisků a ztrát a výroční zprávou organizace, 

skutečnost, že všechny finanční prostředky, poukázané poskytovatelem dotace, byly výhradně 
použity na účely stanovené touto smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy. Toto 
vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli dotace se všemi náležitostmi a to 
nejpozději do 30. ledna následujícího roku.  

 
3. Příjemce dotace si je vědom a zavazuje se pod sankcí uvedenou v ust. čl. V. odst. 5 této smlouvy 

k tomu, že dotace nesmí překročit náklady vynaložené při plnění závazků veřejné služby nebo 
jejich části, přičemž je třeba zohlednit s nimi spojené příjmy.  

 
4. Příjemce dotace je povinen uvést poskytovatele dotace mezi svými donátory na svých webových 

stránkách, ve výroční zprávě, na informačních letáčcích, reklamních plochách a předmětech, 
vývěskách apod.   

 
5. Při porušení podmínek uvedených v čl. V. odst. 1 - 4 této smlouvy zjištěných kterýmkoliv 

kontrolním orgánem k tomu pověřeným, je příjemce dotace povinen vrátit dotaci nebo část 
dotace, u které došlo k porušení podmínek, zpět na účet poskytovatele dotace a to nejpozději do 
konce následujícího čtvrtletí, ve kterém k porušení podmínek došlo nebo se o něm poskytovatel 
dotace dozvěděl a to bez jakékoliv výzvy ze strany poskytovatele dotace. V opačném případě je 
příjemce dotace zodpovědný za porušení takové povinnosti a případné sankce uložené 
kontrolním, výše uvedeným orgánem hradí příjemce dotace. Případnou sankci nelze hradit 
z prostředků poskytnuté dotace.   

 
 
 
 
 



 
VI. 

Ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby 
 
Ukazatelem pro kalkulaci výše vyrovnávací platby je zastupitelstvem města schválený rozpočet 
příjemce dotace vč. jeho úprav, který obsahuje rozdíl mezi náklady a výnosy na hlavní činnost. 
Kalkulace vyrovnávací platby s náklady a výnosy je přílohou č. 1 smlouvy. Vyrovnávací platba ve 
výši uvedené v příloze č. 1 smlouvy je vázána na splnění kritérií uvedených v článku II odst. 1 
smlouvy příjemcem dotace. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž po dvou výtiscích obdrží poskytovatel 

dotace a  příjemce dotace.  
 
2. Obě smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že ujednání obsažená v této smlouvě jsou 

projevem jejich pravé a svobodné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek pro jednu ze dvou výše uvedených smluvních stran. 

 
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran, tedy poskytovatele dotace a 

podpisem příjemce dotace. 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. ………………..…………..  
 MUDr. Štěpánka Fraňková Mgr. Gabriela Bělková  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 - Kalkulace výše vyrovnávací platby 
Vyrovnávací platba = (Náklady – Výnosy)  
VP = (8 903,00 – 3 983,00)  
VP = 4 920,00 tis. Kč 
 
Náklady Hodnota - v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 899,00 

Spotřeba energie 567,00 

Prodané zboží 0,00 

Opravy a udržování 180,00 

Cestovné 35,00 

Náklady na reprezentaci 7,00 

Ostatní služby 499,00 

Mzdové náklady 4 960,00 

Zákonné sociální pojištění 1 645,00 

Zákonné sociální náklady 63,00 

Jiné sociální náklady 16,00 

Daň silniční 0,00 

Daň z nemovitostí 0,00 

Jiné daně  a poplatky 0,00 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 

Jiné pokuty a penále 0,00 

Dary 0,00 

Prodaný materiál 0,00 

Manka a škody 0,00 

Tvorba fondů 0,00 

Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 

ZC prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 

ZC prodaného dlouhodobého hmotného majetku 0,00 

Prodané pozemky 0,00 

Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 

Tvorba a zúčtování opravných položek 0,00 

Náklady z odepsaných pohledávek  0,00 

Ostatní náklady z činnosti 32,00 

Úroky 0,00 

Kurzové ztráty 0,00 

Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 

Ostatní finanční náklady 0,00 

Náklady ústředních rozpočtů na transfery 0,00 

Náklady územních rozpočtů na transfery 0,00 

Náklady celkem 8 903,00 



Výnosy Hodnota - v tis. Kč 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0,00 

Výnosy z prodeje služeb 3 883,00 

Výnosy z pronájmu 0,00 

Výnosy z prodaného zboží 0,00 

Jiné výnosy z vlastních výkonů 0,00 

Změna stavu zásob nedokončené výroby 0,00 

Změna stavu zásob polotovarů 0,00 

Změna stavu výrobků 0,00 

Změna stavu ostatních zásob 0,00 

Aktivace materiálu a zboží 0,00 

Aktivace vnitroorganizačních služeb 0,00 

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 0,00 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 

Jiné pokuty a penále 0,00 

Výnosy z odepsaných pohledávek 0,00 

Výnosy z prodeje materiálu 0,00 

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného 
majetku 0,00 

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 
kromě pozemků 0,00 

Výnosy z prodeje pozemků 0,00 

Čerpání fondů 0,00 

Ostatní výnosy z činnosti 0,00 

Úroky 0,00 

Kurzové zisky 0,00 

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0,00 

Ostatní finanční výnosy 0,00 

Výnosy z ústředních rozpočtů z transferů 0,00 

Výnosy z územních rozpočtů na transfery 100,00 

Výnosy celkem 3 983,00 

 



 
Příloha č. 3 návrhu usnesení  
 

SMLOUVA  O  POSKYTNUTÍ  DOTACE 
ZA  POSKYTOVÁNÍ  SLUŽEB  OBECNÉHO  HOSPODÁŘSKÉHO  ZÁJMU  

Č. …/2012 
 

 
  Statutární město Pardubice 
se sídlem:  Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
identifik. č.: 00274046 
zastoupené:  MUDr. Štěpánkou Fraňkovou 
bank. spoj.:  u pobočky Komerční banky v Pardubicích 
číslo účtu:  19-326561/0100 
  (dále jen „poskytovatel dotace“) 
 

a 
 
Subjekt:  Sociální služby města Pardubic  
se sídlem:  Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice 
identifik. č.: 75090970  
zastoupen: ing. Petrem Krejčím, ředitelem  
bank. spoj.:  ČSOB a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  212446805/0300  
  (dále jen „poskytovatel služeb“ příp. „příjemce dotace“) 

 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
tuto smlouvu o poskytnutí dotace, tzv. vyrovnávací platby: 

 
I. 

Preambule 
 

V souladu s pravidly Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu za závazek 
veřejné služby a to Rozhodnutím Evropské komise č. 2005/842/ES, ze dne 28. 11. 2005, Statutární 
město Pardubice, poskytovatel dotace, rozhodlo na svém zasedání o poskytnutí finanční dotace ve 
prospěch příjemce dotace. Dotace je udělována za poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu, za podmínek stanovených zák. č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jakož i za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 
 

II. 
Pověření poskytovatele dotace výkonem veřejné služby 

 
Poskytovatel dotace v souladu s usnesením zastupitelstva města Pardubice č. …… ze dne 6. 3. 2012, 
tímto uděluje organizaci, pověření výkonem služby veřejného zájmu, které je definováno jako 
hlavní příjemce, tedy: 
1. Sociální služby pobytové poskytované domovy pro seniory jsou určeny a to: 

• v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice – kapacita  131 uživatelů: 
- pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nejsou schopny 
se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, a to ani za využití podpory rodinných 
příslušníků a pečovatelské služby. Služba je poskytována zájemcům přednostně s trvalým 
pobytem v okrese Pardubice, 

• v Domově pro seniory Dubina Pardubice – kapacita 153 uživatelů: 
- pro seniory od 65ti let se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností sebeobsluhy či 

zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže zajištěna 
členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče. Služba je 
poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v okrese Pardubice. 



 
2. Sociální služby pobytové poskytované domovy se zvláštním režimem jsou určeny: 

• v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice – kapacita 177 uživatelů: 
- pro uživatele od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního 

onemocnění, schizofrenie,  schizofrenní   poruchy a poruchy s bludy, poruchy nálad a organické 
duševní poruchy (různé typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby.  Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji. 

3. Sociální služby ambulantní poskytované pečovatelskou službou a denním stacionářem 
jsou určeny: 

• v Pečovatelské službě Pardubice: 
- pro seniory, bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 

onemocnění nebo zdravotního postižení, nebo trpí stařeckou, Alzheimerovou nemocí nebo 
ostatní demencí a osoby se zdravotním postižením, bez omezení věku, kteří mají sníženou 
soběstačnost z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné 
fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v ambulantní pečovatelské službě podle 
vyjmenovaných úkonů poskytované pečovatelskou službou.  

• v Denním stacionáři Slunečnice Pardubice – kapacita 60 uživatelů: 
- pro osoby s kombinovaným postižením, mentálním postižením a zdravotním postižením 

z Pardubického kraje od 9 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného 
postižení, mentální retardace a zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby poskytované v denním stacionáři. 

4. Sociální služby terénní poskytované Pečovatelskou službou Pardubice jsou určeny: 
- pro osoby se zdravotním postižením, bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 
služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů podle vyjmenovaných úkonů, 

- pro rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci z důvodu zdravotního stavu, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,  

- pro seniory, bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, nebo trpí stařeckou, Alzheimerovou nemocí nebo 
ostatní demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, služba se poskytuje ve 
vymezeném čase v domácnostech uživatelů podle vyjmenovaných úkonů. 

Tyto cílové skupiny jsou ohroženy sociálním vyloučením a k tomu, aby zůstaly součástí společenství  
a mohly se podílet na společenském životě, potřebují podporu pečovatelské služby. 
Poskytování sociálních služeb zahrnuje tyto činnosti: 

• v pobytových sociálních službách 
- poskytnutí ubytování 
- poskytnutí stravy 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- aktivizační činnosti 
- základní sociální poradenství 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
- zajištění zdravotní péče 
- poskytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče 
- zajištění úschovy cenných věcí a finančních prostředků uživatelů, kteří o jejich převzetí požádají 

při nástupu nebo během pobytu  
- fakultativní činnosti pro uživatele 

• v ambulantních službách denního stacionáře 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- poskytnutí stravy 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- základního sociálního poradenství 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
- fakultativní činnosti pro uživatele 



 
• v terénních a ambulantních službách pečovatelské služby 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti 
- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 
- základní sociální poradenství 
- fakultativní činnosti pro uživatele 
5. Dále je zajišťováno: 
- výkon ekonomické, provozní a administrativní činnosti včetně správy movitého i nemovitého 

majetku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice a nakládání s ním v souladu se zřizovací 
listinou, stravovací služby pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního 
účelu a hlavního předmětu činnosti Sociálních služeb města Pardubice, 

- podmínky pro výkon praktické výuky středním a vysokým školám se sociálním případně 
zdravotnickým zaměřením a praktické výuky pracovníků v sociálních službách, 

- plnění dalších povinností v souladu s  platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. 
 
 
Pověření je poskytnuto na dobu určitou a to šesti let od data podpisu této smlouvy.  
 
 

III. 
Účel a výše dotace 

 
1. Účelem finanční dotace pro Sociální služby města Pardubic, příjemce dotace, je finanční podpora 
poskytovatelem dotace ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované 
příjemcem dotace. Tato dotace je účelově a výhradně vázána na provoz příjemce dotace. 
 
2. Výše poskytnuté dotace se vždy určuje schváleným rozpočtem na příslušný kalendářní rok a je 
dána přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.   
Výše poskytnuté dotace se může změnit v závislosti na úpravách rozpočtu schvalovaných 
zastupitelstvem města. 
 
 

IV. 
Způsob poskytnutí dotace a prohlášení příjemce dotace 

 
Poskytovatel dotace poskytuje touto smlouvou dotaci ve výši 17 000 000 Kč, která je přiměřenou 
výší vyrovnávací platby, Sociálním službám města Pardubic, příjemci dotace a ten tuto dotaci 
přijímá. Příslušná dotace bude poukázána na účet příjemce dotace číslo: 212446805/0300 u ČSOB 
a.s., pobočka Pardubice dle dohodnutých   a schválených termínů. 
 

V. 
Podmínky pro poskytnutí dotace 

 
1. Příjemce dotace se zavazuje a je povinen zajistit, sledování poskytnuté dotace a současně souhlasí 
s provedením veřejnoprávní kontroly, jejímž předmětem bude využití poskytnuté dotace v souladu 
s platnými zákonnými ustanoveními a podmínkami této smlouvy. 
 
2. Příjemce dotace je povinen doložit výkazem zisků a ztrát a výroční zprávou organizace, 
skutečnost, že všechny finanční prostředky, poukázané poskytovatelem dotace, byly výhradně 
použity na účely stanovené touto smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy. Toto 
vyúčtování je příjemce dotace povinen předložit poskytovateli dotace, se všemi náležitostmi a to 
nejpozději do 31. ledna následujícího roku.  
 
3. Příjemce dotace si je vědom a zavazuje se pod sankcí, uvedené v ust. čl. V. odst. 5 této smlouvy 
k tomu, že dotace nesmí překročit náklady vynaložené při plnění závazků veřejné služby nebo jejich 
části, přičemž je třeba zohlednit s nimi spojené příjmy.  
 



4. Příjemce dotace je povinen uvést poskytovatele dotace, mezi svými donátory na svých webových 
stránkách, ve výroční zprávě, na informačních letáčcích, reklamních plochách a předmětech, 
vývěskách apod.   
 
5. Při porušení podmínek uvedených v čl. V. odst. 1 - 4 této smlouvy, zjištěných kterýmkoliv 
kontrolním orgánem k tomu pověřeným, je příjemce dotace povinen vrátit dotaci nebo část dotace, 
u které došlo k porušení podmínek, zpět na účet poskytovatele dotace a to nejpozději do konce 
následujícího čtvrtletí, ve kterém k porušení podmínek došlo nebo se o něm poskytovatel dotace 
dozvěděl a to bez jakékoliv výzvy ze strany poskytovatele dotace. V opačném případě je příjemce 
dotace zodpovědný za porušení takové povinnosti a případné sankce, uložené kontrolním, výše 
uvedeným orgánem, hradí příjemce dotace. Případnou sankci nelze hradit z prostředků poskytnuté 
dotace.   
 
 

VI. 
Ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby 

 
Ukazatelem pro kalkulaci výše vyrovnávací platby je zastupitelstvem města schválený rozpočet 
příjemce dotace včetně jeho úprav, který obsahuje rozdíl mezi náklady a výnosy na hlavní činnost. 
Kalkulace vyrovnávací platby s náklady a výnosy je přílohou č. 1 smlouvy. Vyrovnávací platba ve 
výši, uvedené v příloze č. 1 smlouvy je vázána na splnění kritérií uvedených v článku II odst. 1 
smlouvy příjemcem dotace. 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž po dvou výtiscích obdrží poskytovatel 
dotace a  příjemce dotace.  
 
2. Obě smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že ujednání obsažená v této smlouvě jsou 
projevem jejich pravé a svobodné vůle, že smlouvu neuzavřely v tísni nebo za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek pro jednu ze dvou výše uvedených smluvních stran. 
 
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran, tedy poskytovatelem dotace a 
podpisem příjemce dotace. 
 
 
 
 
 
 
……………………………        ……………………………….. 
 MUDr. Štěpánka Fraňková                  Ing. Petr Krejčí   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha č. 1:  
 
 

 

Kalkulace výše vyrovnávací platby na rok 
2012  

   v tis. Kč 
číslo 
účtu textový popis rozpočtové položky  rozpočet 
    2012 
501 00 Spotřeba prádla, oděvů, obuvi                                    436 

501 10 Spotřeba všeobecného materiálu                                 3 500 

501 12 Spotřeba DHM do 3 tis. Kč                                        939 

501 13 Spotřeba zdrav. materiálu – ZP                                   1 049 

501 14 Spotřeba prostředků zdrav.techniky I.pomoci 14 

501 15 Spotřeba materiálu – výrobky uživatelů                            66 

501 16 Spotřeba knih,novin, čas.,uč.pom.                               100 

501 18 Spotřeba - dálkové ovládání                               0 
501 20 Spotřeba DHM 3-40 tis. 3 322 

501 30 Spotřeba potravin 13 717 

501 40 Spotřeba PHM - benzín 707 

501 41 Spotřeba PHM - nafta 242 

501 42 Spotřeba PHM - olej 20 

501 43 Spotřeba PHM - benzín tera 12 

501 44 Vyřazení čipů 0 

501 Spotřeba materiálu celkem 24 124 

      

502 00 Spotřeba – elektřina                                           3 950 

502 01 Spotřeba – plynu                                                 372 

502 02 Spotřeba – tepla                                               4 354 

502 04 Spotřeba – vodné                                                 728 

502 Spotřeba energie celkem                                        9 404 

      

511 00 opravy a udržování 2 915 

511 Opravy a udržování celkem 2 915 

      

512 00 cestovné 17 

512 Cestovné celkem 17 

513 Náklady na reprezentaci 20 

518 00 Drobný nehmotný majetek                                           92 

518 01 Telefonní poplatky 271 

518 02 Poštovné 44 

518 03 Poplat.rádio, televize 249 

518 04 Telefonní poplatky O2 141 

518 06 Poplatky za vyhotovení karty CCS                                   3 

518 07 GO karty 0 

518 15 Příspěvek na obědy                                                 140 

518 16 Projekty neinvestiční povahy                                       0 

518 17 Členský příspěvek – Asociace                                       9 

518 18 Ost.práce a služby 2 181 

518 20 Nájemné, pronájem                                                 490 

518 34 stočné 864 



518 35 přepravné 6 

518 36 školení, kurzy, úč.popl. 312 

518 37 Praní a žehlení prádla                                             25 

518 39 Licence používání programů 207 

518 45 Cestovné z faktur                                                  13 

518 50 Náklady na správu organizace                                   0 

518 51 Náklady na stravování                                        0 

518 Ostatní služby celkem 5 047 

      

521 10 mzdové náklady 78 708 

521 20 mzdové náklady - OON 210 

521 Mzdové náklady celkem                                         
78 

918,00 

      

      

524 00 Sociální pojištění 19 677 

524 10 Zdravotní pojištění                                            7 084 

524 Zákonné pojištění celkem                                      26 761 

      

527 00 příděl do  FKSP 787 

527 Zákonné sociální náklady celkem                                  787 

      

528 10 náhrada mzdy - nemocenská 465 

528 Ostatní sociální náklady celkem                          465 

      

538 17 Spotřeba – kolky                                                   0 

538 18 Dálniční známky 10 

538 19 Správní poplatky                                                   0 

538 Ostatní daně a poplatky celkem                                     10 

      

541 00  Smluvní pokuty a úrok z prodlení 0 

541 Smluvní pokuty a úrok z prodlení 0,00 

      

549 10 Bankovní poplatky                                                  98 

549 13 Havar.pojištění, poj. sedadla 144 

549 15 Odškodnění pracovních úrazů                                        5 

549 18 Zaokrouhlování 0 

549 30 Zákonné pojištění Kooperativa 325 

549 35 Povinné ručení aut 107 

549 40 Zákonné pojištění majetku 91 

549 42 Vstup.lékařská prohlídka 27 

549 43 Prevent.lék. prohlídka 42 

549 44 Výstupní lék.prohlídka 4 

549 Jiné ostatní náklady celkem 843 

      

551 10 odpisy DHM 5 301 

551 Odpisy celkem 5 301 

  odpis pohledávek   
557 odpis pohledávek   

  CELKOVÉ NÁKLADY  154 613 
     
     



     
601 10 Tržby za vl. Výrobky 30 

601 Výnosy z prodeje vlast.výrobků 30 

602 10 Tržby za poskyt. Služby - PS 3 186 

602 11 Tržby za sl.-stravné PS klienti 5 940 

602 15 Tržby dlehč. Služba 0 

602 20 Tržby za pl.služby-za pobyt senioři 12 070 

602 22 Tržby za pl.služby-za pobyt zvl. Režim 15 500 

602 23 Tržby - pobyt Slunečnice 1 862 

602 24 Tržby za sl.-poradna Slunečnice 0 

602 25 Tržby za PS - vyúč. Obcí 319 

602 30 Tržby z prod. Sl-stravné zam. 866 

602 32 Tržby z prod. Sl-fakult. Činn. 927 

602 35 Příspěvek na stravné z FKSP 311 

602 40 Tržby z prod. Sl.-pobyt Dubina 12 021 

602 45 Příspěvek na péči-senioři 17 080 

602 46 Příspěvek na péči-zvláštní režim 13 520 

602 51 Tržby-stravné Slunečnice 863 

602 52 Tržby-stravné klienti Dubina 0 

602 53 Tržby za prod.služby 51 

602 54 Tržby z PS-roznáška jídel 14 

602 55 Tržby-zdrav.úkony senioři 5 864 

602 56 Zdrav.úkony-zvl. Režim 3 400 

602 57 Zdrav.úkony-odlehč.sl. 0 

602 58 Tržby-pomocpři zajištění oběd 800 

602 Výnosy z prodeje služeb 94 594 

649 10 Jiné ost. Výnosy-ostatní výnosy 29 

649 18 Jiné ost. Výnosy-zaokrouhlování 0 

649 37 Jiné ost. Výnosy-sběr 3 

649 38 Jiné ost. Výnosy - elektrospotřebiče-úhrada 0 

649 40 Jiné ost. Výnosy - přij. Plnění poj událost 0 

649 Ostatní výnosy z činnosti 32 

662 00 Úroky 175 

662 Úroky 175 

671 10 Příspěvky a dotace SR 42 783 

671 Výnosy z nároku na prostř. SR 42 783 

672 31 Příspěvek od Magistrátu 17 000 

672 Výnosy z nároku na pr.rozp. ÚSC 17 000 

      

  CELKOVÉ VÝNOSY  154 613 
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I. změna rozpočtu města Pardubic – rok 2012 
Zdrojová část 

 

Zvýšení a snížení příjmové části rozpočtu má dopad do výdajové části rozpočtu. 
 
Přesuny v příjmové části rozpočtu 
 

Přesun ve výši Kč 20,0 tis. z položky 2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor – ostatní na položku 
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí. 
 

Snížení příjmové části rozpočtu 
  

Transfer na MO III – zabezpečovací zařízení            Snížení o Kč 20,0 tis. 
Jedná se o snížení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 20,0 tis. transfer do rozpočtu MO III – 
Studánka na pořízení zabezpečovacího zařízení.  
 

Zvýšení příjmové části rozpočtu 
 
Transfer z MO II – RPS Centrum Polabiny 4        Zvýšení o Kč 7 107,7 tis. 
Předpokládaná výše dotace – RPS Centrum Polabiny 4       Zvýšení o Kč 4 000,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 11 107,7 tis. transfer z rozpočtu MO II – 
Polabiny ve výši Kč 7 107,7 tis. podíl k dotaci a předpokládaná výše dotace ve výši Kč 4 000,0 tis. na 
realizaci akce Regenerace sídliště Centrum Polabiny 4. Je podána žádost o dotaci. 
 
Transfer z MO I – Hřiště pro míčové hry          Zvýšení o Kč 100,0 tis. 
Předpokládaná výše dotace – Hřiště pro míčové hry          Zvýšení o Kč 800,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 900,0 tis. transfer z rozpočtu MO I – Střed 
ve výši Kč 100,0 tis. podíl k dotaci a předpokládaná výše dotace ve výši Kč 800,0 tis. na realizaci akce 
Hřiště pro míčové hry na sídlišti Karla IV. Je podána žádost o dotaci. Akce bude realizována v případě 
přidělení dotace. 
 
Finanční vypořádání minulých let            Zvýšení o Kč 10,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 10,0 tis. příjmy z finančního vypořádání 
minulých let Městská policie. 
 
Přijaté pojistné náhrady             Zvýšení o Kč 73,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 73,0 tis. navýšení finančních prostředků 
z pojistných událostí – Městská policie.  
 

Přijaté pojistné náhrady           Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 300,0 tis. o příjem dotace z MPO na výkon 
činnosti jednotných kontaktních míst – záloha na první pololetí roku 2012.  
 

Přijaté pojistné náhrady           Zvýšení o Kč 198,8 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 198,8 tis. o příjem dotace z Regionální rady 
regionu soudržnosti Severovýchod pro P.R.T. na projekt Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme 
pomáhat. 
 

Přijaté neinvestiční dary – projekt Do práce na kole             Zvýšení o Kč 30,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 30,0 tis. o finanční prostředky na cenu pro 
vítěze projektu Do práce na kole, který byl pořádán v roce 2011. Sponzory projektu jsou společnosti 
MeDiLa s.r.o., STAPRO s.r.o. a ČSOB Pojišťovna a.s.  
 

VČD – dotace na provoz Pk        Zvýšení o Kč 3 250,0 tis. 
KF – dotace na provoz Pk        Zvýšení o Kč 3 250,0 tis. 
Jedná se o zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši Kč 6 500,0 tis. o finanční prostředky poskytnuté 
z rozpočtu Pardubického kraje jako dotace na provoz Východočeského divadla Pardubice ve výši 
Kč 3 250,0 tis. a Komorní filharmonie Pardubice ve výši Kč 3 250,0 tis. 
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Financování 
 

Zvýšení položky 811. Krátkodobé financování ve výši Kč 20 946,2 tis. zapojení nevyčerpaných 
finančních prostředků z roku 2011. 
 
 

I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2012 
Výdajová část 

  
Výdaje zařazené k pokrytí jsou současně uvedeny v tabulkové části. 
 

Správce rozpočtových prostředků 214 – Městská policie 
 

Provoz MP vč. DDH               Snížení o Kč 20,0 tis. 
Provoz MP vč. DDH               Zvýšení o Kč 83,0 tis. 
Jedná se o snížení položky ve výši Kč 20,0 tis., které byly poslány MO III – Studánka na pořízení 
zabezpečovacího zařízení, a zvýšení položky ve vazbě na příjmy z finančního vypořádání za rok 2011 ve 
výši Kč 10,0 tis. a příjmů z pojistných událostí ve výši Kč 73,0 tis.  

 
Správce rozpočtových prostředků 414 – Kancelář primátora 

 

Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – dotace            Zvýšení o Kč 60,0 tis. 
Dotační finanční prostředky na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – provozní náklady na rok 
2012. 

 

TV Pardubický zpravodaj              Zvýšení o Kč 305,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši Kč 298,0 tis. z položky TV 
zpravodaj – jedná se o 2 platby za TV vysílání z roku 2011 a ve výši Kč 7,0 tis. z položky Partnerská 
města.   

 

Prezentace města               Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011.  

  
Správce rozpočtových prostředků 598 – Odbor ekonomický 

 

Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s.       Zvýšení o Kč 2 500,0 tis.  
Finanční prostředky na zvýšení základního kapitálu společnosti MRFP na základě žádosti o finanční 
krytí provozu multifunkční arény v roce 2010 ve výši Kč 2 000,0 tis., kompenzace nákladů v rámci 
přechodu vedení účetnictví v programu Ginis v rámci mandátní smlouvy s městem Pardubice ve výši 
Kč 159,0 tis. a vypořádání nákladů souvisejících s rekonstrukcí Plaveckého areálu.   
 

Strategický plán               Zvýšení o Kč 25,0 tis.  
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011. 
 
Obecná rezerva rozpočtu    Snížení o Kč 15 550,0 tis. 
Havarijní rezerva rozpočtu             Snížení o Kč 6 600,0 tis. 
 

Správce rozpočtových prostředků 711 – Odbor majetku a investic 
 

Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 
 

RPS Centrum Polabiny 4 – dotace       Zvýšení o Kč 4 000,0 tis. 
RPS Centrum Polabiny 4 – vlastní zdroje (transfer MO II)       Zvýšení o Kč 7 107,7 tis. 
Finanční prostředky na realizaci další etapy revitalizace panelového sídliště Polabiny. Dotační finanční 
prostředky ve výši Kč 4 000,0 tis. a vlastní zdroje MO II – Polabiny ve výši Kč 7 107,7 tis. Bude podána 
žádost o dotaci.  



 

  3 
 

 

Multimodální uzel veřejné dopravy – PD a ost. náklady       Zvýšení o Kč 5 200,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z položek Multimodální uzel veřejné dopravy – výkupy pozemků a 
PD nutné k realizaci výkupů Sallerova výstavba a Unimex Group, v současné době se připravují 
k podpisu kupní smlouvy. Další výkupy ČD a SŽDC nejsou prozatím vyčísleny.  
 
CS Černá za Bory – I. etapa – výkupy pozemků        Zvýšení o Kč 300,0 tis.  
Nevyčerpané finanční prostředky z položek CS Černá za Bory – I. et. – výkupy a PD nutné k realizaci 
výkupů od Národního hřebčína Kladruby n/L, schváleno ZmP za Kč 270,0 tis. na základě 
dlouhodobých jednání s MZe.  
 
Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice – výkupy pozemků            Zvýšení o Kč 30,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z položky Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice – PD nutné 
k realizaci výkupů Křivkovi Kč 7,0 tis. a Hrvolka Kč 17,0 tis. Projednáno v pozemkové komisi. 
 

Pardubice – město bez bariér – trasa 6 – úprava PD          Zvýšení o Kč 100,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z položky Pardubice – město bez bariér – trasa 6 – výkupy pozemků 
nutné na úpravu PD k podání žádosti o dotaci.  
 

10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek       Zvýšení o Kč 6 000,0 tis. 
Finanční prostředky dle přijatých žádostí, které budou projednány v ZmP v březnu až květnu 2012. 
 

Zádržné       Zvýšení o Kč 1 052,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky dle aktualizace stavu k 31. 12.2011. 
 

Spojovací komunikace Pardubičky – Višňovka – PD        Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování PD na propojení oblastí Pardubičky a Višňovka. 
 

Spojovací komunikace Hlaváčova – rychlodráha – PD           Zvýšení o Kč 500,0 tis. 
Spojovací komunikace Hlaváčova – rychlodráha – výkupy a zahájení    Zvýšení o Kč 6 500,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování PD a zahájení realizace výstavby spojovací komunikace mezi ulicí 
Hlaváčova a rychlodráhou v centru Pardubic. 
 
Koncesní řízení – plavecké areály          Zvýšení o Kč 500,0 tis. 
Finanční prostředky na přípravu koncesního řízení externí firmou dle nařízení komise EU – zpracování 
návrhu koncesní smlouvy společností MT Legal, s.r.o. ve výši Kč 240,0 tis. a dále bude hrazena částka 
za zpracování finančního modelu v rámci výběru provozovatele koupaliště Cihelna – společnost 
NEWTON Bussines Development, a.s. Praha. 
 

Dotace MRFP, a.s. – provoz multifunkční arény        Snížení o Kč 10 000,0 tis. 
Dotace MRFP, a.s. – provoz multifunkční arény        Zvýšení o Kč 1 000,0 tis. 
Snížení finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. v návaznosti na prodej ubytovny Ohrazenice, viz 
usnesení ZM/348/2011. Zvýšení dotace na provoz ve výši Kč 1 000,0 tis. v návaznosti na akcionářskou 
smlouvu HC ČSOB Pardubice. 
 

Cyklostezka ul. Husova – park Na Špici – PD, výkupy, realizace       Zvýšení o Kč 2 000,0 tis. 
Cyklostezka koupaliště Cihlena – Žlutý pes – PD, výkupy, realizace   Zvýšení o Kč 2 000,0 tis. 
Finanční prostředky na realizaci cyklostezek v návaznosti na rekonstrukci parku Na Špici.  
 
Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) – dotace          Zvýšení o Kč 800,0 tis. 
Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) – vlastní zdroje (transfer MO I)   Zvýšení o Kč 100,0 tis. 
Finanční prostředky na realizaci výstavby hřiště pro míčové hry na sídlišti Karla IV z Nadace OKD 
v rámci nadačního programu Sídliště žije. Celkové finanční náklady jsou vyčísleny na cca Kč 900,0 tis., 
z toho cca Kč 800,0 tis. dotace a Kč 100,0 tis. vlastní zdroje MO I – Střed. 
 
Finanční podíl města na očekávaných dotacích      Zvýšení o Kč 10 000,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na položku finančního podílu města k žádostem o 
dotace, které budou podávány v průběhu roku 2012. 
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Údržba hřbitovů vč. vypůjčených          Zvýšení o Kč 100,0 tis. 
Finanční prostředky na opravu havarijního stavu nakloněné hřbitovní zdi v Pardubičkách, kde hrozí 
nebezpečí spadnutí a nebezpečí úrazu osob a škod na majetku. Kryto z havarijní rezervy. 
 

MŠ K Polabinám – výměna oken – havarijní stav       Zvýšení o Kč 3 500,0 tis. 
Finanční prostředky na odstranění havarijního stavu - výměna oken v MŠ K Polabinám, které 
vypadávají i rámem a hrozí nebezpečí úrazu osob a škod na majetku. Kryto z havarijní rezervy. 
 

MŠ Benešovo náměstí – výměna oken dle SEI         Zvýšení o Kč 1 500,0 tis. 
Finanční prostředky na výměnu oken v MŠ Benešovo náměstí na základě zjištění porušení hygienických 
norem Státní energetickou inspekcí. V letošním roce končí výjimka a hrozí pokuta ve výši 
Kč 5 000,0 tis. Kryto z havarijní rezervy. 
 

ZŠ Studánka – výměna opláštění pavilonu 1. stupně        Zvýšení o Kč 1 500,0 tis. 
Finanční prostředky na výměnu opláštění pavilonu 1. Stupně z důvodu zjištění azbestu. Kryto 
z havarijní rezervy. 
 

Správce rozpočtových prostředků 811 – Odbor hlavního architekta 
 
Projekt Do práce na kole – ceny pro vítěze            Zvýšení o Kč 45,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 ve výši Kč 15,0 tis. a finanční prostředky ve výši 
Kč 30,0 tis., které budou zaslány na účet města v roce 2012. Z těchto prostředků bude hrazena cena pro 
vítěze projektu Do práce na kole, který byl pořádán v roce 2011. Sponzory projektu jsou společnosti 
MeDiLa s.r.o., STAPRO s.r.o. a ČSOB Pojišťovna a.s.  
 

Spojovací komunikace Kpt. Jaroše – Kyjevská            Zvýšení o Kč 300,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování technického řešení spojovací komunikace mezi ulicemi Kpt. Jaroše a 
Kyjevská – oblast Krajské nemocnice a bývalého areálu Tesly. 
 
Park Na Vinici – PD          Zvýšení o Kč 500,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace parku Na Vinici.  
 

Revitalizace nábřeží Labe – PD          Zvýšení o Kč 1 500,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace na revitalizace levého břehu Labe v úseku 
Tyršovy sady – park Na Špici (lávka).  
 
Park Na Špici – další stupně PD            Zvýšení o Kč 600,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na zpracování dalších stupňů PD k revitalizaci parku Na 
Špici.  

 
Správce rozpočtových prostředků 914 – Kancelář tajemníka 

 
Výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – dotace          Zvýšení o Kč 240,0 tis. 
Dotační finanční prostředky na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst – mzdové náklady na I. 
pololetí roku 2012. 
 

Strojní investice           Zvýšení o Kč 662,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na doplatek nákupu referentských vozů ve výši Kč 244,0 
tis. a na doplatek nákupu vyvolávacích systémů ve výši Kč 418,0 tis.  
 
Provoz MmP           Zvýšení o Kč 604,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na rekonstrukci obřadní síně – podlahy a dále na nábytek 
do kanceláří v budově na Náměstí Republiky.  
 

Stavební investice         Zvýšení o Kč 1 183,0 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na novou fasádu radnice z Wernerova nábřeží a doplatek 
za rekonstrukci čelní stěny obřadní síně.  
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Správce rozpočtových prostředků 1734 – Odbor školství, kultury a sportu 
 
VČD – příspěvek na provoz (dotace Pk)       Zvýšení o Kč 3 250,0 tis. 
KF – příspěvek na provoz (dotace Pk)       Zvýšení o Kč 3 250,0 tis. 
Neinvestiční dotace na činnost Východočeského divadla Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice 
z prostředků Pardubického kraje na rok 2012.  
 

Obecní pohřby            Zvýšení o Kč 50,0 tis. 
Finanční prostředky na krytí nákladů spojených s vystavením pohřbu pro osoby, které zemřou na území 
města a nemají žádné příbuzné. 
 

P.R.T. – pronájem prostor Náměstí Republiky          Zvýšení o Kč 570,0 tis. 
Na základě nájemní smlouvy ze dne 2. 12.2010 město využívá prostory na Náměstí Republiky č.p. 1. 
Roční nájem činí Kč 3 200,0 tis. dle dodatku č. 2 k této smlouvě ze dne 22. 3.2011 je město jako 
nájemce povinno hradit pronajímateli náklady za služby, které nejsou součástí ceny pronájmu. 
 
P.R.T. – projekt Pardubicko – dotace RR        Zvýšení o Kč 198,8,0 tis. 
Neinvestiční dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro P.R.T. na projekt 
Pardubicko – v cestovním ruchu si musíme pomáhat. 
 

Sportovní gymnázium Dašická – dotace (trenažéry pro kanoistiku)          Zvýšení o Kč 450,0 tis. 
Dotace Sportovnímu gymnáziu Pardubice na nákup 6 ks trenažérů pro kanoistiku pro zimní přípravu 
kanoistů. 
 

Program podpory sportu          Zvýšení o Kč 550,0 tis. 
Navýšení položky program podpory sportu. Z těchto prostředků bude vyplacena dotace TJ BMX 
Pardubice ve výši Kč 300,0 tis. a SOFTBAL Pardubice ve výši Kč 250,0 tis. na úpravu sportovních 
areálů. 
 

Správce rozpočtových prostředků 6131 – Odbor sociálních věcí 
 

Komunitní plánování – zpracování analýzy          Zvýšení o Kč 200,0 tis. 
Finanční prostředky na zpracování analýzy ke komunitnímu plánu. 
 
Pk – městský projekt – Specializovaný klub pro ohrožené děti              Zvýšení o Kč 0,2 tis. 
Nevyčerpané finanční prostředky z roku 2011 na doplatek el. energie ČEZ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktuální rozpočet I. změna rozpočtu
údaje jsou v tis. Kč            město  bez obvodů na rok 2012 na rok 2012

1 PŘÍJMY
2 1.Daňové příjmy 831 958,6 7 187,7
3 11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 410 382,2 0,0
4 z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 164 837,1
5 z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) 21 136,3
6 z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 7 489,6
7 z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti  (30% dle trv. bydl.) 10 515,4
8 z příjmů FO z kapitálových výnosů 15 338,1
9 doplatky z předchozích let (před r. 1993) 0,0
10 z příjmů právnických osob 191 065,7
11 11.Daně z příjmů právnických osob za obce 0,0 0,0
12 12.Daň z přidané hodnoty - celkem 375 261,7 0,0
13 12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO 266 726,4 7 187,7
14 transfer na MO dle statutu - příloha č. 3 -151 292,5
15 transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO 34 301,8
16 transfer z MO II - RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (VII soubor) 5 146,6
17 transfer z MO III - RPS Dubina 3 000,0
18 transfer z MO IV - RPS Černá za Bory 308,8
19 transfer na MO III - zabezpečovací zařízení 0,0 -20,0
20 transfer z MO II - RPS Centrum Polabiny 4 0,0 7 107,7
21 transfer z MO I - Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) 0,0 100,0
22 transfer z MO VI - Kanalizace Lány na Důlku (nerealizovaná část) 0,0
23 transfer z MO VI - Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku 0,0
24 13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 24 850,0 0,0
25 133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředdí 100,0 0,0
26 odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu 50,0
27 poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 50,0
28 134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb 0,0 0,0
29 ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 0,0
30 135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1 250,0 0,0
31 odvod části výtěžku z provozování technických zařízení 0,0
32 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol 1 250,0
33 136.Správní poplatky 23 500,0 0,0
34 za provozování živností 3 500,0
35 ostatní (především na odboru dopravy) 20 000,0
36 15.Majetkové daně 130 000,0 0,0
37 daň z nemovitosti 130 000,0

38 2.Nedaňové příjmy 207 680,7 113,0
39 21.Příjmy z vlastní činnosti a  odvody přebytků organizací 73 753,0 0,0
40 211.Příjmy z vlastní činnosti 29 603,0 0,0
41 OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů 900,0
42 KT - ostatní příjmy 100,0
43 HČ OŠKS - příjmy z Britského centra 1 100,0
44 HČ OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti 400,0
45 OD - příjmy z parkovacích automatů 20 000,0
46 MP - příjmy z poskytování služeb - botičky 200,0
47 HČ OŽP - příjmy z těžby dřeva 1 500,0
48 HČ OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 2 603,0
49 HČ OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města 900,0
50 HČ OMI - úplaty z věcných břemen 800,0
51 OMI - ubytovna Češkova 1 100,0
52 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 0,0
53 Odvod ZŠ 0,0
54 Odvod ZŠ 0,0
55 Odvod ZŠ 0,0
56 Odvod MŠ 0,0
57 Odvod MŠ 0,0
58 213. Příjmy z pronájmu majetku 42 150,0 0,0
59 HČ OŽP - příjmy z kompostárny 500,0
60 HČ OMI - příjmy z pronájmu pozemků 12 000,0
61 OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst 700,0
62 OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů 8 500,0
63 OMI - ubytovna Češkova 0,0
64 HČ OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 0,0
65 HČ OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města 0,0
66 HČ OMI - úplaty z věcných břemen 0,0
67 MRFP - správa bytů a nebytových prostor - -
68 HČ příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty 0,0
69 HČ příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory 0,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. změny R
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70 OMI - správa nebytových prostor - -
71 HČ příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka 1 150,0
72 HČ příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha 1 000,0
73 HČ příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní 13 500,0 -20,0
74 HČ 2133 příjmy z pronájmu movitých věcí 0,0 20,0
75 OMI - správa sportovišť - -
76 HČ příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště 1 600,0
77 HČ příjmy z pronájmu areálu Skateparku 700,0
78 HČ příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna 0,0
79 HČ příjmy z pronájmu areálů sportovišť 2 500,0
80 214.Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 000,0 0,0
81 z úroků 2 000,0
82 z podílu na zisku a dividend 0,0
83 22.Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 000,0 10,0
84 221. Přijaté sankční platby 10 000,0 0,0
85 222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 0,0 10,0
86 přijaté vratky transferů 0,0
87 příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok 2011 0,0
88 doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv 0,0
89 FV minulých let 0,0 10,0
90 ostatní přijaté vratky transferů 0,0
91 FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z PP cestovního ruchu 0,0
92 23.Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 104 257,3 103,0
93 přijaté pojistné náhrady 500,0 73,0
94 příjmy od firmy EKO-KOM, a. s. 4 000,0
95 přijaté neinvestiční dary - projekt Do práce na kole 0,0 30,0
96 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0
97 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0,0
98 HČ OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 1 900,0
99 HČ OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách 7 000,0
100 HČ MRFP - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách 0,0
101 ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 0,0
102 přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM 100,0
103 předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu 0,0
104 předpokládaná výše dotace na příspěvek na péči 0,0
105 předpokládaná výše dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 0,0
106 předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí 5 600,0
107 předpokládaná výše dotace na výkon SS v oblasti SS 0,0
108 předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář) 850,0
109 předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP 2 106,0
110 předpokládaná výše dotace - Technologické centrum Pardubice a spisové služby 4 259,0
111 předpokládaná výše dotace - Central MeetBike 4 628,8
112 předpokládaná výše dotace na Revitalizaci zeleně u škol na území MO III 2 539,3
113 předpokládaná výše dotace na Revitalizaci Hatí - slepé rameno Chrudimky - Hostovice 8 574,2
114 očekávaný transfer MO VIII na Revitalizaci Hatí - slepé rameno Chrudimky - Hostovice 1 200,0
115 předpokládaná výše dotace na Revitalizaci zeleně - Arboretum Pardubice 1 500,0
116 očekávaný transfer z MO V - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice 500,0
117 Kanalizace Lány na Důlku (nerealizovaná část) - návratná finanční výpomoc MO VI 0,0
118 Rekonstrukce chodníků a zastávky Lány na Důlku - návratná finanční výpomoc MO VI 0,0
119 ostatní nedaňové příjmy 59 000,0
120 24. Přijaté splátky půjčených prostředků 19 670,4 0,0
121 splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.) 2 000,0
122 splátky půjčky VaK Pardubice (Kč 5 000,0 tis.) 0,0
123 splátka půjčky Dostihový spolek, a. s. (Kč 500,0 tis. a 4 500,0 tis.) 0,0
124 splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad 2013 0,0
125 splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000 tis.) 4 000,0
126 splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.) 330,0
127 splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.) 8 000,0
128 splátka půjčky ZŠ A Krause (Kč 340,4 tis.) 340,4
129 splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu 5 000,0
130 splátka ostatních půjček 0,0

131 3.Příjmy kapitálové 157 702,6 4 800,0
132 311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 68 000,0 0,0
133 příjmy z prodeje pozemků 3 000,0
134 příjmy z prodeje bytů 60 000,0
135 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 5 000,0
136 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0
137 312.Ostatní kapitálové příjmy 89 702,6 4 800,0
138 předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady 70 550,0
139 předpokládaná výše dotace na Revitalizaci podzámeckého biotopu Tyršovy sady 777,6
140 předpokládaná výše dotace RekoBasketbal zázemí (MŠMT) 5 200,0
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141 předpokládaná výše dotace IPRM - Dukla 6 a 7 fáze 13 175,0
142 předpokládaná výše dotace - RPS - Centrum Polabiny 4 0,0 4 000,0
143 předpokládaná výše dotace - Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) 0,0 800,0
144 ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace 0,0
145 320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0
146 4.Přijaté transfery 79 335,9 6 998,8
147 41.Přijaté neinvestiční transfery 79 335,9 6 998,8
148 411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 76 185,9 300,0
149 Souhrnný dotační vztah 76 185,9
150 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 0,0
151 Dotace MPO na výkon činnosti JKM 0,0 300,0
152 Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací 0,0
153 Dotace MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře 0,0
154 Dotace MV ČR - zavedení procesního a projektového řízení MmP 0,0
155 Dotace MZe ČR na výsadbu MZD 0,0
156 KC Pardubice - dotace MK na kulturní aktivity 0,0
157 Dotace MV ČR na prevenci kriminality 0,0
158 Východočeské divadlo - dotace MK ČR 0,0
159 Komorní filharmonie - dotace MK ČR 0,0
160 Terénní práce v Pardubicích 2012 - dotace 0,0
161 412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 3 150,0 6 698,8
162 převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ 3 150,0
163 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 0,0
164 P.R.T. - projekt Pardubicko - dotace od Regionální rady 0,0 198,8
165 Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - kulturní akce 0,0
166 Dotace z rozpočtu PK - P.R.T. - provoz 0,0
167 ZŠ A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti 0,0
168 ZŠ E.Košťála - grantový projekt - Inovativní výúka s využitím ICT 0,0
169 ZŠ Waldorfská - grantový projekt - Cesty k přírodě 0,0
170 Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu 0,0
171 Dotace Pk - hospodaření v lesích 0,0
172 Dotace Pk - na komunitní plánování 0,0
173 Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK 0,0 3 250,0
174 Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK 0,0 3 250,0
175 Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity 0,0
176 Dotace z rozpočtu PK - školská zařízení 0,0
177 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic 0,0
178 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V) 0,0
179 Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII) 0,0
180 Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz 0,0
181 413.Převody z vlastních fondů 0,0 0,0
182 z fondu hospodářské činnosti  0,0
183 z ostatních fondů a účtů města 0,0
184 415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,0 0,0
185 42.Přijaté investiční transfery 0,0 0,0
186 421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,0 0,0
187 0,0
188 422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0
189 0,0
190 424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0,0 0,0
191 0,0
192 Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) 1 118 975,2 14 299,5
193 Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce 1 118 975,2 14 299,5
194

195 Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) 157 702,6 4 800,0196

197 CELKEM PŘÍJMY 1 276 677,8 19 099,5
198

199 FINANCOVÁNÍ 306 536,7 20 946,2
200 81.Financování z tuzemska 306 536,7 20 946,2
201 811.Krátkodobé financování 71 998,3 20 946,2
202 změna stavu na bankovních účtech 71 998,3 20 946,2
203 v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - provoz 30 000,0
204             NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) 46 701,3 20 946,2
205             NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - usnesení 197,0
206              FV SE STÁTNÍM ROZOPOČTEM 0,0
207              PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU -4 900,0
208              FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 0,0
209 811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry 0,0 0,0
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210 přijaté půjčky bankovní 0,0
211 812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry 261 000,0 0,0
212 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní 261 000,0
213 dlouhodobé přijaté půjčky ostatní 0,0
214 812.Dlouhodobé financování - splátky -26 461,6 0,0
215 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní -8 000,0
216 dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP -18 461,6
217 82.Financování ze zahraničí 0,0 0,0
218 822.Dlouhodobé financování 0,0 0,0
219 89.Opravné položky k peněžním operacím 0,0 0,0
220 890.Kontokorentní úvěr ČS 0,0 0,0

221 ZDROJE  CELKEM 1 583 214,5 40 045,7

Konsolidovaný tvar

Zdroje celkem 40 045,7
Výdaje běžné 5 064,2
Výdaje kapitálové 30 282,7
Transfery 4 698,8

Výdaje celkem 40 045,7

Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2012
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VÝDAJE Požadavky Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy 
běžné výdaje kapitál. výdaje  běžné transfery kapitál. transfery

1 214 Městská policie 63,0 63,0 0,0 0,0 0,0
2 Provoz MP vč. DDH 63,0 63,0
3 414 Kancelář primátora 665,0 665,0 0,0 0,0 0,0
4 Výkon činnosti JKM - dotace 60,0 60,0
5 2011 TV Pardubický zpravodaj 305,0 305,0
6 2011 Prezentace města 300,0 300,0
7 914 Kancelář tajemníka 2 689,0 844,0 1 845,0 0,0 0,0
8 Výkon činnosti JKM - dotace 240,0 240,0
9 2011 Strojní investice 662,0 662,0
10 2011 Provoz MmP 604,0 604,0
11 2011 Stavební investice 1 183,0 1 183,0
12 711 Odbor majetku a investic 155 348,7 18 152,0 29 637,7 -3 000,0 0,0
13 RPS - Centrum Polabiny 4 - dotace 4 000,0 4 000,0
14 RPS - Centrum Polabiny 4 - vlastní zdroje (transfer MO II) 7 107,7 7 107,7
15 2011 Multimodální uzel veřejné dopravy - PD a ost. náklady 5 200,0 5 200,0
16 2011 CS Černá za Bory - I. etapa - výkupy pozemků 300,0 300,0
17 2011 Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice - výkupy pozemků 30,0 30,0
18 2011 Pardubice - město bez bariér - trasa 6 - úprava PD 100,0 100,0
19 2011 Zádržné 1 052,0 1 052,0
20 10 % dotace na opravy prodaných BJ 6 000,0 6 000,0
21 Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD 1 000,0 1 000,0
22 Spojovací komunikace Hlaváčova - rychlodráha - PD 500,0 500,0
23 Spojovací komunikace Hlaváčova - rychlodráha - výkupy a zahájení 6 500,0 6 500,0
24 Koncesní řízení - plavecké areály 500,0 500,0
25 Dotace MRFP - provoz multifunkční arény (ZM/348/2011) -10 000,0 -10 000,0
26 Dotace MRFP - provoz multifunkční arény 1 000,0 1 000,0
27 Cyklostezka ul. Husova - park Na Špici - PD, výkupy, realizace 2 000,0 2 000,0
28 Cyklostezka koupaliště Cihelna - Žlutý pes - PD, výkupy, realizace 2 000,0 2 000,0
29 Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) - transfer MO I 100,0 100,0
30 Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) - dotace 800,0 800,0
31 2011 Finanční podíl města na očekávaných dotacích 10 000,0 10 000,0
32 Požadavky - havarijní stavy
33 Platba za os. - údržba hřbitovů vč. vypůjčených 100,0 100,0
34 MŠ K Polabinám - výměna oken - havarijní stav 3 500,0 3 500,0
35 MŠ Benešovo náměstí - výměna oken dle SEI (hrozí pokuta) 1 500,0 1 500,0
36 ZŠ Studánka - výměna opláštění pavilonu 1. stupně (azbest) 1 500,0 1 500,0
37 MŠ Benešovo náměstí - zateplení střechy dle SEI 550,0
38 MŠ Národních hrdinů - výměna oken - havarijní stav 1 500,0
39 MŠ Mladých - výměna oken - havarijní stav 1 500,0
40 MŠ Gebauerova - výměna oken jeslí - havarijní stav 600,0
41 MŠ Popkovice - výměna zdroje tepla - havarijní stav kotelny 800,0
42 MŠ Raisova - oprava střechy - havarijní stav 150,0
43 ZŠ Gorkého - výměna oken - havarijní stav 3 000,0
44 ZŠ Gorkého - oprava střechy - havarijní stav 6 000,0
45 ZŠ Družstevní - výměna oken a dveří - havarijní stav 6 000,0
46 ZŠ Ohrazenice - havarijní stav vody 500,0
47 Svítání (Stavbařů) - oprava terasy - havarijní stav 500,0
48 Požadavky
49 MŠ K Polabinám - oprava střechy tech. pavilonu 700,0
50 MŠ Erno Košťála - oprava a rozšíření soc. zařízení 750,0
51 MŠ Erno Košťála - oprava rozvodů vody 400,0
52 MŠ Prokopa Holého - provední kanalizačních přípojek 800,0
53 MŠ Prokopa Holého - sanace schodiště 100,0
54 MŠ Gebauerova - oprava kanalizace 400,0
55 MŠ Mladých - rekonstrukce VZT kuchyně 400,0
56 MŠ Raisova - oprava fasády 150,0
57 MŠ Raisova - oprava ZTV - elektro, kanalizace, voda 1 500,0
58 MŠ K Polabinám - oprava fasády 800,0
59 MŠ Gorkého - oprava oplocení 200,0
60 MŠ Popkovice - výměna oken a dveří 500,0
61 MŠ Grusova - výměna vnitřních rozvodů - PD 300,0
62 MŠ Odborářů - oprava ležaté kanalizace 350,0
63 MŠ Nemošice - rekonstrukce kotle a topení 200,0
64 MŠ Hostovice - výměna střešní krytiny 1 500,0
65 MŠ Hostovice - výměna zdroje tepla 800,0
66 MŠ Wintrova - EA zateplení objektu 1 200,0
67 MŠ Ohrazenice - sanace sklepů proti vlhkosti 800,0
68 MŠ L. Matury - zřízení kanceláře hospodářky 200,0

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012
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VÝDAJE Požadavky Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy 
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Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012

69 MŠ Na Třísle - oprava primeru ÚT, přemístění PS 250,0
70 MŠ Družstevní - výměna oken a dveří 1 500,0
71 MŠ Češkova - oprava fasády 150,0
72 MŠ Černá za Bory - oprava a nátěr střešní krytiny 300,0
73 ZŠ Resslova - osazení termostatických hlavic 800,0
74 ZŠ Resslova - výměna podlahových krytin 200,0
75 ZŠ Staňkova - výměna osvětlení - PD 100,0
76 ZŠ Benešovo nám. - oprava izolace rozvodů vody 500,0
77 ZŠ Benešovo nám. - výměna oken družiny - dokončení 350,0
78 ZŠ Sudánka - oprava prasklé zdi 120,0
79 ZŠ Studánka - oprava oplocení 100,0
80 ZŠ Kyjevská - výměna krytiny a oprava střechy 1 200,0
81 ZŠ Svítkov - rozšíření třídy 800,0
82 ZŠ Svítkov - oprava kanalizace dvorní část 550,0
83 ZŠ Štefánikova - oprava soc. zařízení 340,0
84 ZŠ Spořilov - oprava podlah v kuchyni 150,0
85 ZŠ Závodu míru - rekonstrukce elektroinstalace - vazba na dotaci 650,0
86 ZŠ Závodu míru - oprava soc. zařízení a tělocvičny 340,0
87 ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce tělocvičny 18 000,0
88 ZŠ Ohrazenice - osvětlení učeben 150,0
89 ZŠ Ohrazenice - výměna oken a dveří 3 000,0
90 ZŠ Npor. Eliáše - oprava ÚT v kuchyni 350,0
91 ZŠ Erno Košťála - oprava sprch D 100,0
92 ZŠ Družstevní - oprava oplocení 665,0
93 ZvŠ Klášterní - oprava osvětlení tříd 700,0
94 ZvŠ Artura Krause - oprava plotu - závada BOZP 300,0
95 ZvŠ Artura Krause - zahrada - PD 50,0
96 ZvŠ Artura Krause - výměna 4 ks vstupních dveří 300,0
97 OA Štefánikova - výměna zářivek ve třídách 600,0
98 U Josefa 118 - rekonstrukce osvětlení učeben 2 500,0
99 K Centrum Češkova - úpravy dle požadavků KHS 1 100,0
100 DRC Prodloužená - úprava soc. zařízení 300,0
101 AD Centrum Jungmannova - výměna oken 500,0
102 Svítání (Nemošice) - oprava špaletových oken 300,0
103 Svítání (Stavbařů) - oprava kanalizace v suterénu 120,0
104 Seniorcentrum - výměna oken 300,0
105 Seniorcentrum - dispoziční změny pro Klub důchodců 150,0
106 Rekonstrukce zálivu MHD U Kostelíčka, Štrossova ul. 2 000,0
107 Rekonstrukce točny MHD Nemošice 2 000,0
108 Popkovice, ul. Pražská - kanalizace - PD 500,0
109 Přestupní uzel Pardubice - Rosice n/L - dotace Pk 1 540,0
110 Přestupní uzel Pardubice - Rosice n/L - vlastní zdroje 2 400,0
111 Výkup pozemku u areálu Dostihového závodiště - komunikace 2 360,0
112 Výkup pozemku v areálu MAS Dukla - Hampejsová 3 600,0
113 Výkup pozemku v areálu ZŠ Ohrazenice 10 200,0
114 VČD - zastřešení dílenského dvora 1 500,0
115 VČD - oprava nátěrů vstupních dveří 500,0
116 OMI - ostatní NP (opravy, údržba, služby) 250,0
117 OMI - areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby) 1 000,0
118 OMI - sportovní areál Ohrazenice - vybudování kryté tribuny 700,0
119 OMI - sportovní areál Ohrazenice - rozšíření zavlažovacího systému 350,0
120 OMI - sportovní areál K Dolíčku - závlahový systém 100,0
121 OMI - areál koupaliště Cihelna - parkoviště v areálu vč. osvětlení 6 424,0
122 OMI - areál koupaliště Cihelna - demolice autocampu 2 500,0
123 OMI - MAS Dukla - oprava fasády tribuny 900,0
124 OMI - MAS Dukla - rekonstrukce domečku 700,0
125 811 Odbor hlavního architekta 2 945,0 45,0 2 900,0 0,0 0,0
126 2011 Projekt do práce na kole - ceny pro vítěze 45,0 45,0
127 Spojovací komunikace Kpt. Jaroše - Kyjevská - návrh technického řešení 300,0 300,0
128 Park na Vinici - PD 500,0 500,0
129 Revitalizace nábřeží Labe - PD 1 500,0 1 500,0
130 2011 Park na Špici - další stupně PD 600,0 600,0
131 1015 Odbor životního prostředí 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
132 Záchranná stanice živočichů Pasíčka - dotace 30,0
133 1327 Odbor dopravy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
134 0,0
135 1734 Odbor školství, kultury a sportu 9 318,8 620,0 0,0 7 698,8 0,0
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VÝDAJE Požadavky Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy 
běžné výdaje kapitál. výdaje  běžné transfery kapitál. transfery

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012

136 VČD - příspěvek na provoz (dotace Pk) 3 250,0 3 250,0
137 KF - příspěvek na provoz (dotace Pk) 3 250,0 3 250,0
138 Obecní pohřby 50,0 50,0
139 Sportovní gymnázium Dašická - dotace (trenažéry pro kanoistiku) 450,0 450,0
140 2011 P.R.T. - pronájem prostor Náměstí republiky 570,0 570,0
141 P.R.T. - projekt Pardubicko - dotace RR 198,8 198,8
142 Program podpory sportu 550,0 550,0
143 Požadavky
144 VČD - příspěvek na provoz 550,0
145 KF - příspěvek na provoz 150,0
146 KC - příspěvek na provoz 200,0
147 KC - příspěvek na investice 100,0
148 6131 Odbor sociálních věcí 200,2 200,2 0,0 0,0 0,0
149 Komunitní plánování - zpracování analýzy 200,0 200,0
150 Pk - městský projekt - Specializovaný klub pro ohrožené děti 0,2 0,2
151 598 Odbor ekonomický -19 625,0 -15 525,0 -4 100,0 0,0 0,0
152 Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s. 2 500,0 2 500,0
153 2011 Strategický plán 25,0 25,0
154 Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav 36 812,1) -15 550,0 -15 550,0
155 Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav 17 358,3) -6 600,0 -6 600,0

156 CELKEM   VÝDAJE 151 634,7 5 064,2 30 282,7 4 698,8 0,0

Rezerva rozpočtu celkem

rezerva na havarijní stavy majetku města
21 262,1
10 758,3

rezerva rozpočtu obecně 

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2012
PO VŠECH ÚPRAVÁCH

32 020,4
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Správci rozpočtových prostředků 
Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/569/2011 ze dne 13.12.2011 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Údaje jsou v tis. Kč

Přesuny v Přesuny v Přesuny v Přesuny v
Číslo RmP/ZmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích běžných transf. kapitál.  transf.

Správce 598 - Ekonomický odbor 58,3 -58,3 0,0 0,0
21 ZmP Havarijní rezerva rozpočtu -58,3
21 ZmP Krizová rezerva rozpočtu 58,3

Správce 811 - Odbor hlavního architekta 0,0 -1 500,0 0,0 0,0
15 RmP Návštěvnické centrum - další stupeň PD -250,0
15 RmP Lávka I.- Park na Špici - koupaliště Cihelna - PD 250,0
16 RmP Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD -1 500,0

Správce 711 - Odbor majetku a investic 3 500,0 -1 489,0 4 500,0 -4 500,0
10 RmP Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - vlastní zdroje 1 600,0
10 RmP Rekonstrukce PaP - PD a ostatní náklady -1 000,0
10 RmP Rekonstrukce PaP - venkovní bazény - PD a ost. náklady -100,0
10 RmP Rekonstrukce PaP - venkovní bazény -500,0
11 ZmP MŠ Teplého - celková rekonstrukce -50,0
11 ZmP MŠ Teplého - úprava chodníku a příjezdové komunikace k MŠ 50,0
12 ZmP Přemístění trafostanice křiž. J. Palacha x Teplého 141,0
13 RmP Prodloužení levého odbočovacího pruhu Sukova třída 270,0
14 ZmP Rekonstrukce zálivu MHD ul. Kpt. Nálepky 100,0
16 RmP Spojovací komunikace Pardubičky - Višňovka - PD 1 500,0
24 ZmP Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - úvěr 3 500,0 -3 500,0
17 ZmP PaP o.p.s. - dotace na vybavení 4 500,0 -4 500,0

Správce 414 - Kancelář primátora 370,0 100,0 -540,0 540,0
5 ZmP Pohoštění 10,0
6 ZmP Heydrichiáda - akce k 70. výročí 460,0
18 ZmP Dotace HZS Pardubického kraje na provoz -540,0
18 ZmP Dotace HZS Pardubického kraje na investice 540,0
19 RmP Výstavba, provoz a údržba JSVV -50,0
19 RmP Činnost orgánů krizového řízení -50,0 100,0
20 ZmP Příspěvek Krajské hospodářšké komoře -2,0
20 ZmP Příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR 1,5
20 ZmP Příspěvek Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska 0,5

Správce 1327 - Odbor dopravy -151,0 -360,0 0,0 0,0
12 ZmP Správa a údržba komunikací -141,0
13 RmP Služby, projekty, znalecké posudky -270,0
14 ZmP Služby, projekty, znalecké posudky -100,0
15 RmP Služby, projekty, znalecké posudky -10,0
15 RmP Odkup komunikací a veřejného osvětlení 10,0

Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu 440,0 -175,0 -885,0 150,0
1 ZmP Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací -59,0
1 ZmP MŠ Srdíčko - příspěvek na provoz 32,0
1 ZmP MŠ Hostovice - příspěvek na provoz 10,0
1 ZmP ZŠ nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz 13,0
1 ZmP ZŠ Benešovo náměstí - příspěvek na provoz 4,0
2 ZmP Strojní investice (všechna školní zařízení) -175,0
2 ZmP MŠ Wintrova - příspěvek na provoz 25,0
2 ZmP MŠ nábřeží Závodu míru - příspěvek na investice 50,0
2 ZmP ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice 100,0
3 ZmP Program podpory cestovního ruchu -300,0
3 ZmP Pernštýnský rok 2012 300,0
4 ZmP Program podpory kultury -240,0
4 ZmP Koncepce podpory kultury 150,0
4 ZmP ZŠ nábřeží Závodu míru - kulturní akce - dotace 10,0
4 ZmP VČD - příspěvek na provoz 70,0
4 ZmP DDM Beta - kulturní akce - dotace 10,0
5 ZmP Vyhlášení nejlepších sportovců -10,0
6 ZmP Program podpory cestovního ruchu -460,0
7 ZmP Rezerva příspěvkových organizací -6 500,0
7 ZmP Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu 6 500,0
8 ZmP Provoz Britského centra (pol. 5032) -10,0
8 ZmP Provoz Britského centra (pol. 5175) 10,0
9 ZmP Kluby důchodců - provoz (pol. 5169) -15,0
9 ZmP Kluby důchodců - provoz (pol. 5175) 15,0
22 ZmP Dotace ATTACK Media Group - Febiofest 2012 -100,0
22 ZmP Dostace na Febiofest 2012 100,0
23 ZmP Program podpory sportu -550,0
23 ZmP TJ BMX Pardubice - dotace na úpravu areálu 300,0
23 ZmP SOFTBAL Pardubice - dotace na úpravu areálu 250,0

Přesuny v rozpočtu města na rok 2012
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VÝDAJE - POŽADAVKY MO Návrh Návrh Návrh Návrh 
údaje jsou v tis. Kč BV KV BT KT

1 MO I - Střed
2

3 MO II - Polabiny
4

5 MO III - Dubina
6

## MO IV - Pardubičky
##

## MO V - Dukla
##

## MO VI - Svítkov
## Kanalizace Lány na Důlku - nerealizovaná část 1 700,0
##

## MO VII - Rosice n. L.
## Oprava kruhové křižovatky u Kauflandu 1 000,0
## Rekonstrukce přístupové komunikace přes silnici I/37 Ohrazenice 300,0
## Oprava cyklostezky od betonárky Holcim po ul. Poděbradská 1 000,0
## Rekonstrukce cyklostezky podél Labe (od mostu po Jarkovské jezero) 1 000,0
## MO VIII - Hostovice
##

## CELKEM POŽADAVKY MO 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci I. změny

Požadavky
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UKAZATELE Schválený rozpočet Rozpočet Úpravy rozpočtu
na rok 2012 po změnách na rok 2012

1 214 Městská policie 39 110,0 39 110,0 0,0
2 Mzdy zaměstnanců MP vč. OON 28 600,0 28 600,0
3 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MP 10 360,0 10 360,0
4 Náhrady mzdy za DPN 150,0 150,0
5 414 Kancelář primátora 5 442,5 4 411,0 0,0
6 Dotace HZS Pardubického kraje na provoz 3 776,0 3 776,0 -540,0
7 Dotace HZS Pardubicekého kraje na investice 0,0 0,0 540,0
8 Příspěvek  Svazu měst a obcí ČR 175,0 175,0
9 Příspěvek  Svazu historických sídel 90,0 90,0 0,5

10 Příspěvek  Sdružení správců městských komunikací 30,0 30,0
11 Příspěvek  Regionální  rozvojové agentuře 92,0 92,0
12 Příspěvek  Krajské hospodářské komoře 5,0 5,0 -2,0
13 Příspěvek  České asociaci pro geoinformace 3,0 3,0
14 Příspěvek asociaci EURO EQUUS 40,0 40,0
15 Dar Nadačnímu fondu Jana Pernera 150,0 150,0
16 Příspěvek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů 0,0 0,0 1,5
17 Dobrovolný svazek obcí Hradubická Labská - členský příspěvek 0,0 50,0
18 Program podpory cestovního ruchu 1 081,5 0,0
19 598 Odbor ekonomický 31 740,0 35 010,0 0,0
20 Dotace občanům na nákup Seniorpasu 3 000,0 3 000,0
21 Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek 1 000,0 1 000,0
22 Zvýšení základního kapitálu MRFP, a.s. 13 500,0 13 500,0
23 Zvýšení základního kapitálu EBA, a.s. 9 240,0 9 240,0
24 Zvýšení základního kapitálu DPmP, a.s. 5 000,0 5 000,0
25 Zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek, a.s. 0,0 3 100,0
26 HC ČSOB Pojišťovna - dotace na náklady s bankovní zárukou 0,0 90,0
27 HC ČSOB Pojišťovna - úpis akcií 0,0 80,0
28 711 Odbor majetku a investic 41 093,0 51 093,0 -3 000,0
29 Dotace MRFP, a.s. - provoz multifunkční arény 15 000,0 15 000,0 -9 000,0
30 10 % dotace na opravy prodaných bytových jednotek 8 000,0 8 000,0 6 000,0
31 PAP Pardubice, o.p.s. - příspěvek na provoz 18 093,0 18 093,0
32 PAP Pardubice, o.p.s. - dotace na vybavení 0,0 10 000,0
33 Dostihový spolek - dotace na nájemné (de minimis) 0,0 4 300,0
34 914 Odbor kanceláře tajemníka 149 050,0 149 050,0 0,0
35 Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON 102 000,0 102 000,0
36 Mzdy zaměstnanců MmP - odstupné 2 000,0 2 000,0
37 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců MmP a zastupitelů 38 600,0 38 600,0
38 Odměny členů zastupitelstva 5 700,0 5 700,0
39 Náhrady mzdy za DPN 350,0 350,0
40 Odměny za práci v komisích a výborech 400,0 400,0
41 1015 Odbor životního prostředí 462,8 465,8 0,0
42 Dotace Ekocentru Paleta na provoz 100,0 100,0
43 Program podpory ekologické výchovy a osvěty 332,8 332,8
44 Činnost okresního mysliveckého spolku 30,0 30,0
45 Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - příspěvek 0,0 3,0
46 1327 Odbor dopravy 159 300,0 158 800,0 0,0
47 Finanční kompenzace DPmP za poskytované služby 142 000,0 142 000,0
48 Finanční spoluúčast na pod. obnovy voz. DPmP 0,0 0,0
49 Finanční kompenzace  DPmP za poskytované služby - - -
50 v souvislosti s přepravou handicapovaných osob 700,0 700,0
51 Finanční kompenzace DPmP - administrace PK 300,0 300,0
52 DPmP - dotace na provoz (loď Arnošt) 300,0 300,0
53 Program podpory dopravy 16 000,0 15 500,0
54 1734 Odbor školství, kultury a sportu 199 128,1 200 327,6 6 963,8
55 VČD - příspěvek na provoz 33 170,0 33 570,0 70,0
56 VČD - dotace - Grand festival smíchu 400,0 0,0

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012
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57 VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace MK 0,0 0,0
58 VČD - dotace - Grand festival smíchu - dotace Pk 0,0 0,0
59 VČD - příspěvek na provoz - dotace MK 0,0 0,0
60 VČD - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 0,0 3 250,0
61 KF - příspěvek na provoz 15 793,0 16 193,0
62 KF - příspěvek na provoz - dotace MK 0,0 0,0
63 KF - příspěvek na provoz - dotace Pk 0,0 0,0 3 250,0
64 KF - příspěvek na investice 0,0 0,0
65 KF - dotace - Pardubické hudební jaro 400,0 0,0
66 KC - příspěvek na provoz - KD Dubina 5 000,0 5 525,0
67 KC - příspěvek na provoz - Hronovická 1 100,0 1 100,0
68 KC - příspěvek na provoz - Divadlo 29 1 800,0 1 800,0
69 KC - příspěvek na provoz - Galerie Gampa 2 500,0 2 500,0
70 KC - příspěvek na provoz - kulturní akce 1 000,0 1 000,0
71 KC - dotace - Pernštýnská noc 225,0 0,0
72 KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus 300,0 0,0
73 P.R.T. - příspěvek na provoz 2 100,0 2 100,0
74 P.R.T. - projekt Pardubicko - dotace RR 0,0 0,0 198,8
75 Dotace Pardubickému kraji - Zámek (obnova hospodářských budov) 3 000,0 3 000,0
76 Rezerva příspěvkových organizací 6 500,0 6 500,0 -6 500,0
77 Dotace Pardubickému kraji na krajskou knihovnu 0,0 0,0 6 500,0
78 Dotace na provoz Skateparku (Ministr v.o.s.) 1 520,0 1 520,0
79 Dotace DS - Velká cena Pardubic - parkurové závody 85,0 85,0
80 Dotace DS - Velká cena Pardubic 170,0 170,0
81 Dotace AVE KONTAKT - šachový festival Czech open 450,0 450,0
82 Dotace AMK - Zlatá přilba města Pardubic 200,0 200,0
83 Dotace LTC - Pardubická Juniorka 80,0 80,0
84 Dotace SAP - Aviatická pouť 200,0 200,0
85 Dotace ATTACK MEDIA group - Febiofest 2012 100,0 100,0
86 Dotace O. Bujnoch - Městský půlmaratón 50,0 200,0
87 Dotace Česká abilympijská asociace - Abilympiáda 80,0 80,0
88 Příspěvky MŠ na provoz celkem: 24 785,0
89 Příspěvek MŠ Závodu míru 995,0 995,0
90 Příspěvek MŠ Ohrazenice 880,0 880,0
91 Příspěvek MŠ K Polabinám 1 227,0 1 227,0
92 Příspěvek MŠ Kamínek 502,0 502,0
93 Příspěvek MŠ Pospíšilovo nám. 1 056,0 1 056,0
94 Příspěvek MŠ Wintrova 467,0 467,0 25,0
95 Příspěvek MŠ E. Košťála 1 224,0 1 224,0
96 Příspěvek MŠ Višňovka 1 128,0 1 128,0
97 Příspěvek MŠ Na Třísle 636,0 636,0
98 Příspěvek MŠ Srdíčko 852,0 852,0 32,0
99 Příspěvek MŠ Odborářů 1 509,0 1 509,0

100 Příspěvek MŠ Korálek 1 093,0 1 093,0
101 Příspěvek MŠ Klubíčko 1 114,0 1 114,0
102 Příspěvek MŠ Motýlek 756,0 756,0
103 Příspěvek MŠ Pastelka 825,0 825,0
104 Příspěvek MŠ Koníček 654,0 654,0
105 Příspěvek MŠ Rosice nad Labem 434,0 434,0
106 Příspěvek MŠ Kamarád (Teplého) 569,0 569,0
107 Příspěvek MŠ Mladých 920,0 920,0
108 Příspěvek MŠ Čtyřlístek 775,0 775,0
109 Příspěvek MŠ Gebauerova 1 167,0 1 167,0
110 Příspěvek MŠ Brožíkova 1 296,0 1 296,0
111 Příspěvek MŠ Gorkého - Sluníčko 781,0 781,0
112 Příspěvek MŠ Raisova 543,0 543,0
113 Příspěvek MŠ Dražkovice 343,0 343,0
114 Příspěvek MŠ Zvoneček 1 054,0 1 054,0
115 Příspěvek MŠ Duha 965,0 965,0
116 Příspěvek MŠ Doubek 728,0 728,0
117 Příspěvek MŠ Hostovice 292,0 292,0 10,0
118 Příspěvky ZŠ na provoz celkem: 48 492,0
119 Příspěvek ZŠ J. Ressla 2 673,0 2 673,0
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120 Příspěvek ZŠ Štefánikova 3 780,0 3 780,0
121 Příspěvek ZŠ Spořilov 2 621,0 2 621,0
122 Příspěvek ZŠ Studánka 4 812,0 4 812,0
123 Příspěvek ZŠ Svítkov 2 641,0 2 641,0
124 Příspěvek ZŠ Družstevní 3 964,0 3 964,0
125 Příspěvek ZŠ npor. Eliáše 4 113,0 4 113,0
126 Příspěvek ZŠ Závodu míru 3 471,0 3 471,0 13,0
127 Příspěvek ZŠ E. Košťála 2 644,0 2 644,0
128 Příspěvek ZŠ Staňkova 2 964,0 2 964,0
129 Příspěvek ZŠ Br. Veverků 2 624,0 2 624,0
130 Příspěvek ZŠ Benešovo náměstí 3 252,0 3 252,0 4,0
131 Příspěvek ZŠ Prodloužená 3 332,0 3 332,0
132 Příspěvek ZŠ Waldorfská 1 411,0 1 411,0
133 Příspěvek ZŠ Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory 1 109,0 1 109,0
134 Příspěvek ZŠ Ohrazenice 2 085,0 2 085,0
135 Příspěvek ZŠ A. Krause na provoz 996,0 996,0
136 Příspěvky  na zvláštní výdaje příspěvkových organizací 800,0 800,0 -59,0
137 DDM Alfa - příspěvek na provoz 1 700,0 1 700,0
138 DDM Beta (Štolbova) - příspěvek na provoz 403,0 403,0
139 DDM Beta (Štolbova) - kulturní akce - dotace 0,0 0,0 10,0
140 DDM Delta (Gorkého) - příspěvek na provoz 340,0 340,0
141 Dětské rehabilitační centrum Lentilka - příspěvek na provoz 4 920,0 4 920,0
142 Ratolest - příspěvek na provoz 2 414,0 2 414,0
143 MŠ nábřeží Závodu míru - příspěvek na investice 0,0 0,0 50,0
144 ZŠ Ohrazenice - příspěvek na investice 0,0 0,0 100,0
145 ZŠ Závodu míru - kulturní akce - dotace 0,0 0,0 10,0
146 Program podpory kultury 5 574,1 5 575,1 -240,0
147 Program podpory sportu 14 808,9 14 808,9
148 Program podpory volného času 1 497,5 1 497,5
149 Program podpory ve zdravotní oblasti 249,6 249,6
150 Program podpory cestovního ruchu 0,0 931,5 -760,0
151 Prostředky na nájemné při PP sportu 3 050,0 3 050,0
152 Prostředky na nájemné při PP volného času 220,0 220,0
153 Prostředky na nájemné ČEZ Arény 13 000,0 13 000,0
154 Prostředky na nájemné plávání 100,0 100,0
155 Nadace Tíseň 133,0 133,0
156 Dotace PROZRAK - Mít oči k vidění 418,0 418,0
157 TJ BMX Pardubice - dotace na úpravu areálu 0,0 0,0 300,0
158 SOFTBAL Pardubice - dotace na úpravu areálu 0,0 0,0 250,0
159 Sportovní gymnázium Dašická - dotace (trenažéry) 0,0 0,0 450,0
160 Hvězda SKP Pardubice - pohár mistrů v krosu - dotace 0,0 47,0
161 Krasobruslařský klub Pardubice - Přebor ČR seniorů - dotace 0,0 70,0
162 6131 Odbor sociálních věcí 247 074,1 28 074,1 0,0
163 Příspěvek na péči 190 000,0 0,0
164 Dávky sociální péče TZP a dávky pomoci v HN 31 000,0 0,0
165 Dokončení výplat dávek sociální péče za rok 2011 0,0 2 000,0
166 SSmP - příspěvek na provoz 17 000,0 17 000,0
167 SSmP - příspěvek na provoz (dotace Pk) 0,0 0,0
168 Program prevence kriminality 1 000,0 1 000,0
169 Program podpory v sociální a zdravotní oblasti 5 574,1 5 574,1
170 Prostředky na nájemné při PP v sociální oblasti 2 500,0 2 500,0

171 VÝDAJE CELKEM 872 400,5 666 341,5 3 963,8
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Obecně závazná vyhláška č. X/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o regulaci 
provozování výherních hracích přístrojů 

1 

Příloha návrhu usnesení: 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.  X/2012, KTEROU SE MĚNÍ 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2011, 

O REGULACI PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ  
 
 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ……. usnesením č. ….. Z/2012 usneslo 
vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o regulaci výherních hracích přístrojů se mění takto: 
 
V článku 1 odstavci 2 se slovo „videoloterijní“ nahrazuje slovem „videoloterní“. 
 
 
 

Čl. 2 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………..        ………………….. 
MUDr. Štěpánka Fraňková       Mgr. Jindřich Tauber 
        primátorka města        náměstek primátorky 
 



STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
 
 
 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dále na základě 
usnesení č. xxxx ZM/2012 ze dne xxx  
 
 

vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 30. 10. 2009 
 
 

příspěvkové organizace 
Sociální služby města Pardubic 

 
 

v tomto znění: 
 
 

 
Čl. I. 

Doplňková činnost 
 
Organizace vykonává doplňkovou činnost na základě získaných živnostenských listů pro 
hostinskou činnost, výrobu, obchod a služby. V rámci této doplňkové činnosti bude provozována 
kavárna a prodejní služby v rámci aktivizační činnosti uživatelů sociálních služeb.  
Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by omezoval hlavní činnost 
organizace nebo ohrožoval její kvalitu, rozsah a dostupnost. 
 

 
Čl. II. 

 
1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4 zůstávají beze 

změny.  Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení 
Zastupitelstvem města Pardubic. Účinný je od xxx      2012. 

 
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí zřizovací listiny.  
 
 
 
V Pardubicích dne:  
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 

z XV.  zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
 

které se konalo dne 6. 3. 2012 od  14:00   hodin 
 

ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 
 

 
Přítomni:         35 členů zastupitelstva  

 

Omluveni:    4 členové zastupitelstva 

 

J e d n á n í 
 

XV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka   F r a ň k o v á ,  primátorka 

města. Úvodem přivítala všechny přítomné,  z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku 

zasedání přítomno 27 členů zastupitelstva. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 8 členů.  

 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 30, nehl. 9) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 

- Jindřich  T a u b e r 

- Martin  B í l e k  

- František  B r e n d l 

- Jiří  R o z i n e k 

 

 

Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 30, nehl. 9) 
- Libor  S l e z á k   

- Alexandr  K r e j č í ř 

- Milan  K o š a ř  

 
 
Ověřovateli zápisu ze XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli: 

 

- Jiří  S r b e k  

- Aleš  V a v ř i č k a 

 

Písemné připomínky nedošly. Zápis ze XIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 

vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
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Ověřovateli  zápisu z XV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 

 

- Petr  B e n e š 

- Milan  C h m e l a ř 

_______________________________________________________ 
 

I. 
Schválení programu zasedání 

 

Program XV. zasedání ZmP byl schválen takto: (pro 30, nehl. 9) 
 
1. Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 

zastupitelstva města 

P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  

 

2. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Martin Bílek, náměstek primátorky  

 

3. Problematika společnosti Dostihový spolek a. s.   (smlouva o příplatku mimo základní kapitál, složení 

orgánů a.s.)  
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  

 

4. Problematika BK Pardubice a. s.  (dofinancování sezóny 2011/2012, dodatek akc. dohody) 

P: František Brendl, náměstek primátorky  

 

5. IPRM "Sídliště Dukla a Višňovka" 

P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  

Z: Petra Harišová, odbor ekonomický  

  

6. IPRM "Přitažlivé město" 

P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  

 

7. Dotace z Programu podpory sportu 

P: František Brendl, náměstek primátorky  

 

8. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 

P: Martin Bílek, náměstek primátorky  

 

9. Dotace a granty z programu podpory kultury 

P: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  

 

10. Smlouvy o poskytnutí dotace za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 

P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  

     Ivona Seidlová, odbor sociálních věcí  

  

11. Prodej a vyřazení neupotřebitelného nemovitého majetku 

P: Martin Bílek, náměstek primátorky  

 

12. Prominutí poplatků z prodlení 

P: Martin Bílek, náměstek primátorky  

 



XV. řádné zasedání dne 6. 3. 2012 Strana 3 (celkem 27)

 

 

13. Vyřazení majetku z účetní evidence města Pardubic 

P: František Brendl, náměstek primátorky  

 

14. I. změna rozpočtu na rok 2012 

P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  

  

15. Vydání X. změny Územního plánu města Pardubice 

P: Martin Bílek, náměstek primátorky  

 

16. Změna OZV o regulaci provozování VHP 

P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  

 

17. Volba přísedícího Okresního soudu v Pardubicích 

P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  

 

18. Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Pardubic 

P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  

 

19. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků Vojtěcha z Pernštejna 

P: František Brendl, náměstek primátorky  

 

20. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 31. 12. 2011 

P: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  

 

21. Diskuze 

 

Informativní zprávy:  
Výroční zpráva Nadace pro rozvoj města Pardubic za rok 2010 

P: Michal Koláček, předseda správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic  

 

Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami v majetku města za rok 2011 

P: Martin Bílek, náměstek primátorky  

 

Na stůl jste dnes obdrželi tyto  materiály: 
 

• Zprávu č. 1 „Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic“  
• Vyjádření M. Petráně ke zprávě č. 3 – „Problematika společnosti Dostihový spolek a. s.“ 
• Přílohu č. 7 důvodové zprávy ke zprávě č. 4 „Problematika BK Pardubice a. s.“ 
• Dodatek ke zprávě č. 5  - „IPRM Sídliště Dukla a Višňovka“ 
• Dodatek ke zprávě č. 14 – „I. změna rozpočtu na rok 2012“ 
• Dopis ministrovi obrany ve věci využití pardubického letiště pro letecký výcvik 

+ odpověď  
• Odpověď primátorky panu L. Malému k problematice společnosti Dostihový spolek a. s. 
• Urbanistický názor na funkční využití území Hůrka Pardubice 

__________________________________________________________________ 
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II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 

1. 
Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
Petr Klimpl – podal  tři nové návrhy na usnesení → viz usn. 672Z, 673Z/2012 a nepřijatý návrh  

                        týkající se prostoru pro opozici v Radničním zpravodaji. 
Jiří Lejhanec – požádal o upřesnění důvodů personálních změn v PAP Pardubice o. p. s. uveřejněných  

                          v Radničním zpravodaji 

Martin Bílek 
František Brendl 
René Živný 
Aleš Uchytil  
Jindřich Tauber 
Miroslav Baťa 
Václav Snopek 
 
 
Přijaté usnesení č. 671 Z/2012  (pro 32, proti 0, zdrž. 0 , nehl.7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP. 
 
 
Přijaté usnesení č. 672 Z/2012  (pro 24, proti 1, zdrž. 9, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
předložit konečnou verzi projektu "Revitalizace parku Na Špici" po vypořádání 
připomínek z veřejného projednání před podáním žádosti o územní rozhodnutí 
zastupitelstva města ke schválení. 
T: před podáním žádosti o územní rozhodnutí 
Z: F. Brendl, náměstek primátorky  
 
 
Přijaté usnesení č. 673 Z/2012  (pro 32, proti 0, zdrž. , nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
předkládat na každé jednání ZmP informativní zprávu o průběhu přípravy a vlastní 
rekonstrukce třídy Míru. 
T: každé jednání ZmP do dokončení rekonstrukce třídy Míru 
Z: J. Tauber, náměstek primátorky 
 
 
 



XV. řádné zasedání dne 6. 3. 2012 Strana 5 (celkem 27)

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 18, proti 2, zdrž. 12, nehl.7 ) 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ž á d á  

redakci Radničního zpravodaje o možnost zveřejňovat názory opozičních stran v ZmP  

k událostem města 

T: ihned 

KT: 30. 6. 2012 

Z: Š. Fraňková, primátorka 

___________________________________________________________________________ 

 

2. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  

- stáhl návrhy č. 3 a 5, předal slovo V. Stříteskému, předsedovi komise pro pozemky a reklamu. Byly 

komentovány  návrhy č. 5, 6, 7, 10, 17. 

 

V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
Vítězslav Čapek 
Michal Koláček 
Petr Klimpl – podal nový návrh ve věci výběrového řízení na celý areál Hůrek → viz nepřijatý návrh  

                        č. 23 

Václav Snopek 
Jiří Skalický 
Vladimír Bakajsa 
Miroslav Rubeš 
 
O návrzích č. 2, 4, 6, 7, 10, 16, 18, 23 bylo hlasováno samostatně. 

 

Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 674 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 1 , nehl. 7)   
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod části p.p.č. 507/1 o výměře 29 m2 k.ú. Svítkov společnosti CZ 
STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem Pardubice, Polabiny, Bělehradská 
57, po doložení geometrického plánu na oddělení části pozemku žadatelem. 
Z:Dagmar Balousová 
T:31.3.2013 
 
2 
Přijaté usnesení č. 675 Z/2012  (pro 26, proti 5, zdrž. 2 , nehl. 6) 
 
Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 
 
4 
Přijaté usnesení č. 676 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
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6 
Přijaté usnesení č. 677 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 2, nehl.  6) 
 
Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 
 
8 
Přijaté usnesení č. 678 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
doplnění usnesení Zastupitelstva města Pardubic dne 13.12.2011 č.535 Z/2011 bod 1 o 
bezúplatný převod podílu ve výši 17/50 u části p.p.č.337/11 o výměře 0,27 m2 k.ú.Svítkov z 
vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice. 
Z:Dagmar Balousová 
T: 31.12.2012 
 
 
9 
Přijaté usnesení č. 679 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 1 , nehl. 7) 
 
Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 
11 
Přijaté usnesení č. 680 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 
12 
Přijaté usnesení č. 681 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 1 , nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod p.p.č. 830 o výměře 140 m2 k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 do
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice. 
Z:Dagmar Balousová 
T: 31.3.2013 
 
13 
Přijaté usnesení č. 682 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 1 , nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod části p.p.č. 2583/1 o výměře 54 m2 (dle GP č. 7190-403/2011 p.p.č. 
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2583/55) k.ú. Pardubice z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem 
Komenského nám. 125, Pardubice, s právem hospodaření se svěřeným majetkem pro 
Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČ 0085031 se sídlem Doubravice 98, 
Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Z:Dagmar Balousová 
T: 31.3.2013 
 
 
14 
Přijaté usnesení č. 683 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení Zastupitelstva města Pardubic ze dne 25.1.2011 č. 83 Z/2011. 
 
 
15 
Přijaté usnesení č. 684 Z/2012  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení Zastupitelstva města Pardubic ze dne 20.9.2011 č.390 Z/2011 . 
 
16 
Přijaté usnesení č. 685 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 3, nehl. 9) 
 
Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 
7 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 5, proti 16, zdrž. 12, nehl. 6) 

 

Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 

 

10 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 18, proti 5, zdrž. 9 , nehl. 7) 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  

odkoupení p.p.č. 207/93 o výměře 1005 m
2
 k.ú. Svítkov včetně stavby komunikace od společnosti 

Callipso ProSport s.r.o., IČ 25977075, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, S.K.Neumanna 

297, za cenu 1.000,- Kč. Smlouva bude uzavřena po doložení dokladu o fyzickém předání a 

převzetí technické infrastruktury a po doložení písemné dohody buď s OD MmP nebo MO 

Pardubice VI o zajištění zimní údržby a čištění komunikace. 

Z:Dagmar Balousová 

T: 31.3.2013 

 

 

17 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 2, proti 29, zdrž. 0, nehl. 8) 



XV. řádné zasedání dne 6. 3. 2012 Strana 8 (celkem 27)

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  

úplatný převod p.p.č. 2170/8 o výměře 879 m
2
, p.p.č. 2170/9 o výměře 907 m

2
 k.ú. Pardubice z 

vlastnictví České republiky, s příslušností práva hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo 

obrany, IČ 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, Praha, Hradčany, s příslušností k organizační 

složce právnické osoby pro VUSS Pardubice, IČ 60162694, se sídlem Teplého 1899, Pardubice, 

do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 

Pardubice, za cenu 2 360.000,- Kč.  

Z:Dagmar Balousová 

T: 31.3.2013 

  

 

18 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 0, proti 29, zdrž. 4, nehl. 6) 

 

Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 

19 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 2, proti 29, zdrž. 0, nehl. 8) 

 

Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 

20 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 2, proti 29, zdrž. 0 , nehl. 8) 

 

Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 

 

21 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 2, proti 29, zdrž. 0, nehl. 8) 

 

Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 

22 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 2, proti 29, zdrž. 0, nehl. 8) 

 

Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 

 

23 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 18, proti 4, zdrž. 11 , nehl. 6) 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

U k l á d á  

vypsat veřejnou soutěž na využití celého území bývalých kasáren na Hůrkách (pozemky, budovy, 

které jsou ve vlastnictví města) se zohledněním všech faktorů v území (záměr, funkce, vzhled, 

termíny, cena) 

T: 31. 8. 2012 

Z: M. Bílek, náměstek primátorky 
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3 

Stažený návrh na usnesení  

 

Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 

 

5 

Stažený návrh na usnesení  

 

Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
 

_____________________________________________________________________________ 

3. 
Problematika společnosti Dostihový spolek a. s.   (smlouva o příplatku mimo 

základní kapitál, složení orgánů a.s.)  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  

- informoval, že Krajský soud zahájil na základě návrhu K. Šimány na insolvenční řízení proti 

Dostihovému spolku a. s. (DS). DS se k tomuto návrhu vyjádřil a označil jej za zcela nepodložený a 

nerelevantní a doporučil jej zamítnout. V souvislosti s tím stáhl předkladatel návrh č. 1 až do vyřešení 

situace. 

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Aleš Uchytil 
Václav Snopek 
 

 

Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 686 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
s vazbou na schválené usnesení č. 663Z/2012 ze dne 30. 1. 2012 (schválení akcionářské 
smlouvy) obsazení orgánu společnosti Dostihový spolek a.s. zástupci města Pardubice 
takto : 
1. představenstvo - zástupci města Pardubice:  
   MUDr. Fraňková Štěpánka,  
   Ing. Jiří Rozinek 
2. dozorčí rada - zástupci města Pardubice: 
    Ing. Petr Beneš,  
    Mgr. Snopek Václav,  
    Ing. Milan Vich  
 
 
1 

Stažený návrh na usnesení    

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  

s vazbou na schválené usnesení č. 660Z/2012 ze dne 30. 1. 2012 uzavření smlouvy o poskytnutí 

příplatku mimo základní kapitál společnosti Dostihový spolek a.s., která je přílohou tohoto 
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usnesení s tím, že částka Kč 4,200.000,- bude kryta ve výdajové části rozpočtu r. 2012 přesunem 

finančních prostředků z položky Dostihový spolek a.s. - dotace nájemné (správce 711 - OMI) na 

položku Dostihový spolek a.s. - příplatek k základnímu kapitálu (správce 598 - EO). 

 

____________________________________________________________________________ 

 
4. 

Problematika BK Pardubice a. s.   
(dofinancování sezóny 2011/2012, dodatek  akc. dohody)  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  

- uvedl zprávy s tím, že v návrhu č. 1 je uveden rozbor financování společnosti ze strany města pro rok 

2012, v návrhu č. 2 se jedná o uzavření dodatku akcionářské dohody, kterým by došlo k narovnání 

vztahů mezi městem a BK Pardubice a. s. 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Vít Vavřina 
Aleš Vavřička 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 687 Z/2012  (pro 26, proti 0, zdrž. 3, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
s vazbou na pravidla pro poskytování dotací na utkání v ČEZ Aréně schválená usnesením 
 rady č. 4735/2009 dne 14. 7. 2009 a na ustanovení článku č. II., odstavce 4. akcionářské 
dohody ze dne 25. 7. 2011 poskytnutí dotace pro společnost BK Pardubice a.s., IČ: 276 54 
796 takto :  
a) dotační dofinancování nákladů za nájemné ČEZ Arény roku 2011 ve výši Kč 219.520,-, 
b) mimořádná dotace na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s účastí 
     v EuroChallege Cup ve výši Kč 500.000,-,  
c) mimořádná dotace na pokrytí mimořádných výdajů souvisejících s postupem 
     v EuroChallege Cup ve výši Kč 120.000,-,  
d) dotační pokrytí nákladů za nájemné ČEZ Arény za měsíce leden, únor a březen r. 2012 
      ve výši Kč 531.000,- jako čerpání prostředků na dotování nájemného ČEZ Arény,  
e) dotační pokrytí nákladů za nájemné ČEZ Arény za měsíce duben a květen r. 2012 
     ve výši Kč 315.000,- ( při postupu do semifinále, bez pokrytí finálové účasti ),  
Finanční pokrytí v odrážkách a), b) a c) je navrženo zapracováním nevyčerpaných 
prostředků z roku 2011. Finanční pokrytí v odrážkách d), e) je pokryto rozpočtem r. 2012.  
Podmínkou poskytnutí těchto prostředků je schválení bodů dodatku č. 1 akcionářské 
smlouvy ze dne 24. 7. 2011 panem Havlíčkem a panem Starou uvedených v následujícím 
usnesení.  
 
 
2 
Přijaté usnesení č. 688 Z/2012  (pro 26, proti 0, zdrž. 3, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr vyjednat znění dodatku č. 1 akcionářské dohody uzavřené dne 24. 7. 2011 s panem 
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Havlíčkem a panem Starou s těmito principy budoucí spolupráce s účinností od sezony 
2012/2013 (pro nejbližších 5 sezon) :  
1) cílem dodatku je maximálně zpřesnit obecná ustanovení akcionářské dohody týkající 
se rozsahu a struktury dotační podpory pro BK Pardubice a.s. a to zejména tak, aby ČEZ 
Aréna byla ze strany BK Pardubice a.s. využívána pro ligová utkání a evropská pohárová 
utkání nejen dle zásad pro poskytování dotací na nájemné ČEZ Arény, ale též dle 
parametrů definovaných v příslušných ustanoveních zákona o veřejné podpoře.  
2) soutěž EuroChallenge Cup a jiná evropská pohárová utkání mohou být prioritou 
výhradně za podmínek finančního pokrytí ze sponzorských smluv a za podmínek 
odsouhlasených vlastníkem ČEZ Arény a odsouhlasených Radou města Pardubice,  
3) společnost BK Pardubice a.s. bude čerpat dotace na nájemné v ČEZ ARÉNĚ a 
případně další dotace související s financování profesionální činnost maximálně ve výši 
200 tis. EURO v období 3 let v souladu s pravidly veřejné podpory v režimu "de 
minimis",  
4) město Pardubice bude nejpozději do 30. 09. 2012 definovat způsob řešení jednotné 
koncepce podpory sportu.  
Z: F. Brendl, náměstek primátorky 
T: 31. 3. 2012 
____________________________________________________________________________ 
 

5. 
IPRM "sídliště Dukla a Višňovka"  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  

- okomentoval předloženou zprávu včetně dodatku. 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Radim Fülle 
 
 
Přijaté usnesení č. 689 Z/2012  (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "Dukla - fáze 6+7" z Integrovaného operačního 
programu, oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, jež může 
dosáhnout až 85% způsobilých nákladů. Celkové náklady projektu "Dukla - fáze 6+7" 
jsou odhadnuty na cca 17 mil. Kč, z čehož 15,5 mil. Kč tvoří způsobilé náklady a cca 1,5 
mil. Kč nezpůsobilé náklady (veřejné osvětlení) 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.2. 
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, financování projektu "Dukla - fáze 6+7" ve 
výši minimálně 15% v rámci způsobilých nákladů a 100% v rámci nezpůsobilých nákladů 
(podrobné financování projektů je řešeno v rámci rozpočtu, kapitoly 711 odboru majetku a 
investic, řádek 117 - 119). 
 
 
Přijaté usnesení č. 690 Z/2012  (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
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změny IPRM, které vychází z potřeb a zkušeností města s dosavadní realizace IPRM či 
pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Řídící orgán Integrovaného operačního 
programu (dále jen "MMR ČR"). Jedná se o tyto změny:  
a) přepočet celkových způsobilých výdajů IPRM na základě vyhlášeného kurzu (dle 
smlouvy je stanoveno v EUR, částka v Kč je orientační)  
b) aktualizace finančního plánu 
II. U k l á d á  
manažerovi IPRM sídliště Dukla a Višňovka výše uvedené změny řádně zpracovat do 
dokumentu IPRM v souladu s pokyny MMR ČR. 
III.S c h v a l u j e  
roční monitorovací zprávu o postupu a realizaci IPRM, jejíž součástí jsou změny IPRM. 
 
 
Přijaté usnesení č. 691 Z/2012  (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.B e r e   n a   v ě d o m í  
seznam projektů doporučených k podpoře v rámci IPRM usnesením č. RM/1384/2011 
přijatého Radou města Pardubic dne 23.8.2011, na základě něhož se předpokládá realizace 
projektů v rámci IPRM do roku 2015 na základě výsledků 7b výzvy v max. výši 20 588 235 
Kč způsobilých nákladů. Přesná výše objemu čerpaných prostředků bude známa po 
vypořádání žádostí o platby k projektům v jednotlivých letech. 
II. B e r e   n a   v ě d o m í  
seznam projektů doporučených k podpoře v rámci IPRM usnesením č. RM/1162/2011 
přijatého Radou města Pardubic dne 21.6.2010, na základě něhož se předpokládá realizace 
projektů v rámci IPRM do roku 2015 na základě výsledků 8a výzvy v max. výši 11 537 465 
Kč způsobilých nákladů. Přesná výše objemu čerpaných prostředků bude známa po 
vypořádání žádostí o platby k projektům v jednotlivých letech. 
 
 
Přijaté usnesení č. 692 Z/2012  (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "Cyklostezka Čs armády" z Integrovaného operačního 
programu, oblast intervence 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, jež může 
dosáhnout až 85% způsobilých nákladů. Celkové náklady projektu "Cyklostezka Čs 
armády" jsou odhadnuty na cca 4,5 mil. Kč, kdy předpokládaná dotace představuje 
částku 3,825 mil. Kč. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.2. 
Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, financování projektu "Cyklostezka Čs 
armády" ve výši minimálně 15% v rámci způsobilých nákladů (financování projektů bude 
řešeno v rámci rozpočtu ZmP v květnu 2012). 
____________________________________________________________________________ 

6. 
IPRM "Přitažlivé město"  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
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Přijaté usnesení č. 693 Z/2012  (pro 23, proti 0, zdrž. 0, nehl. 16) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic 
"Přitažlivé město" č. 03 za období od 1.1.2011 do 31.12.2011, která je uvedena v příloze č. 1 
a tvoří nedílnou součást usnesení. 
______________________________________________________________________________ 
 

7. 
Dotace z Programu podpory sportu  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  

- stručně uvedl předloženou zprávu 

 

V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Libor Slezák – podal  nový návrh ve věci změny financování sportu ve městě – viz usn. 707Z/2012 

Miroslav Rubeš – požádal o podporu likvidace odpadků na stadionu AMK ve Svítkově 

Evžen Erban 
Petr Beneš 
 

Přijaté usnesení č. 694 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 200 tis. Kč z Programu podpory sportu Basketbalovému klubu Pardubice o.s., IČ 
67441629, na úhradu energií v městské basketbalové hale v Pardubicích na Dukle v roce 
2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 695 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 450 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu FK JUNIOR Pardubice, o.s., IČ 
27041549, na provoz sportovního areálu Ohrazenice v roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 696 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu Hvězda SKP Pardubice, IČ 
26650193, na úhradu energií na Městském atletickém stadionu v Pardubicích na Dukle v 
roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 697 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu Automotoklub Zlatá přilba 
Pardubice, IČ 42939097, na úhradu energií plochodrážního stadionu v Pardubicích -
Svítkově v roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 698 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu Basketbalovému klubu Studánka 
Pardubice, IČ 26667444, na úhradu části nájemného v tělocvičnách ZŠ Pardubice -
Studánka v roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 699 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu SK DFO Pardubice o.s., IČ 
48613967, na úhradu části energií na Letním stadionu v Pardubicích v roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 700 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Programu podpory sportu Tělocvičné jednotě SOKOL Pardubice I, 
IČ 00527785, na úhradu části energií v nafukovací hale v Pardubicích na Olšinkách v roce 
2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 701 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 70 000,- Kč z Programu podpory sportu klubu FC TORF Pardubice, IČ 60161701, 
na úhradu části nájemného v nafukovací hale v Pardubicích na Dukle a sportovní hale 
Pardubice - Dašická v roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 702 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 300 000,- Kč z Prostředků na nájemné - plavání klubu Sport club Plavecký areál 
Pardubice, IČ 15049949, na částečnou úhradu nákladů na nájemné mimopardubických 
bazénů a nákladů spojených s dojížděním do těchto bazénů v roce 2012. 
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Přijaté usnesení č. 703 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 70 000,- Kč z Prostředků na nájemné - plavání Plaveckému klubu Pardubice, IČ 
70852308, na částečnou úhradu nákladů na nájemné mimopardubických bazénů a 
nákladů spojených s dojížděním do těchto bazénů v roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 704 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 70 000,- Kč z Prostředků na nájemné - plavání Klubu vodních sportů Pardubice 
o.s., IČ 27031900, na částečnou úhradu nákladů na nájemné mimopardubických bazénů a 
nákladů spojených s dojížděním do těchto bazénů v roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 705 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 500 000,- Kč z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice Krasobruslařskému 
klubu Pardubice, IČ 48160377, na úhradu nájemného ledových ploch a nebytových 
prostor ČEZ arény Pardubice v roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 706 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
ve výši 100 000,- Kč z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice Tělovýchovné jednotě 
TESLA Pardubice, IČ 00527483, na úhradu nájemného ledových ploch a nebytových 
prostor ČEZ arény Pardubice v roce 2012. 
 
 
Přijaté usnesení č. 707 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
vedení města vypracovat návrh systémové změny financování sportu tak, aby rozhodování 
o všech finančních tocích na podporu sportu procházelo přes sportovní komisi. 
T: 2. Q. 2012 
Z: F. Brendl, náměstek primátorky 
___________________________________________________________________________ 
 

8. 
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
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Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 708 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
Příloha obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněna. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

9. 
Dotace a granty z programu podpory kultury  

 
Zpravodaj: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  

- stáhl návrh č. 1 – dotace pro „Art Favore Production s.r. o.“ 

 
2 
Přijaté usnesení č. 709 Z/2012  (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z grantu"Pernštejnský rok 2012" subjektu "Východočeské muzeum v Pardubicích" se 
sídlem Zámek 2, Pardubice, IČ: 14450542 ve výši Kč 150.000,00 na pořádání výstavy 
"Pardubice v době pánů z Pernštejna". 
 

1 

Stažený návrh na usnesení  

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  

z programu podpory kultury subjektu "Art Favore Production s. r. o", se sídlem Prašingerova 

95/4, Hradec Králové, IČ: 28563450 v částce Kč 100.000,00 na pořádání akce Pernštýnská 

fortuna.  

___________________________________________________________________________ 

 

10. 
Smlouvy o poskytnutí dotace za poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  

- stručně okomentoval předložený návrh smluv. 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Václav Snopek 
 
Přijaté usnesení č. 710 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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S c h v a l u j e  
uzavření smluv o poskytnutí dotace za poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu s organizacemi: 
RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace, IČ 00190756, 
Lentilka - Dětské rehabilitační centrum Pardubice, IČ: 00190730, 
Sociální služby města Pardubic, IČ: 75090970. 
Návrhy smluv jsou součástí příloh č. 1-3 tohoto usnesení.  
___________________________________________________________________________ 

 
11. 

Prodej a vyřazení neupotřebitelného nemovitého majetku  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 711 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení telefonní ústředny v ceně 39.779,80 Kč, evidované v hodnotě budovy MŠ 
Brožíkova, z majetku města. 
 
 
Přijaté usnesení č. 712 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 1 ks hrazdy na šplh v ceně 180,00 Kč, 2 ks kovových žebříků v ceně 105,00 Kč za 
kus, položky sadové úpravy-zeleň za 40.788,20 Kč, soustavy průlezek za 80 Kč, tabule u 
besídky za 60 Kč, hrazdy trojité za 620 Kč a plotové zahrádky za 180 Kč, vše umístěné v 
areálu MŠ Klubíčko, Grusova, z majetku města. 
 
 
Přijaté usnesení č. 713 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 5 ks sportovišť v ceně 7.544,60 Kč za kus a zařízení zahrady za 40.410 Kč, vše 
umístěné v areálu ZŠ Pardubičky, dále průlezky Dětský vláček za 8.000 Kč umístěné v 
areálu MŠ Černá za Bory, z majetku města. 
 
 
Přijaté usnesení č. 714 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 1 ks elektrického sporáku FIKO v ceně 4.600,00 Kč, umístěného ve školnickém 
bytě ZŠ Erno Košťála, z majetku města. 
 
 



XV. řádné zasedání dne 6. 3. 2012 Strana 18 (celkem 27)

Přijaté usnesení č. 715 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení 1 ks varného plynového kotle v ceně 24.486,00 Kč, umístěného v budově ZŠ 
Závodu míru, z majetku města. 
 
 
Přijaté usnesení č. 716 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení dřevěného pracovního stolu v ceně 8.085,30 Kč, umístěného v areálu ZŠ 
Družstevní, z majetku města. 
 
 
Přijaté usnesení č. 717 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodej 50 ks betonových panelů 1x2m, dosud umístěných v areálu Hůrka, za cenu 350,00 
Kč za kus, Službám města Pardubic a.s., IČ: 25262572. 
 
 
Přijaté usnesení č. 718 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodej plechového přístřešku (objekt č. 19 na st.p. č. 9408) z areálu Hůrka, za cenu 10.000 
Kč, panu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. 
____________________________________________________________________________ 
 

12. 
Prominutí poplatků z prodlení  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 719 Z/2012  (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
 
Usnesení obsahuje citlivé osobní údaje, proto nemůže být zveřejněno. 
____________________________________________________________________________ 
 

13. 
Vyřazení majetku z účetní evidence města Pardubic  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  

 

Bez rozpravy 
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Přijaté usnesení č. 720 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyřazení z účetní evidence majetku dvojitou řetízkovou houpačku umístěnou v ul. Na 
Drážce u domu č.p. 1563 v hodnotě 20 947,50 Kč a herní zařízení šestihran s ocelovou sítí 
umístěnou v ul. Kosmonautů před č.p. 239-242 v hodnotě 61 000,00 Kč. 
____________________________________________________________________________ 
 

14. 
I. změna rozpočtu na rok 2012  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  

- okomentoval jednotlivé změny rozpočtu včetně dodatku ke zprávě. Upozornil na dvě úpravy 

v přílohách – viz usn. 722Z/2012. 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Petr Klimpl – podal nový návrh na zvýšení položky na nájemné v ČEZ Aréně, o návrhu bylo  

                        hlasováno samostatně – viz usn. 733Z/2012 

Ladislav Koudelka 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 721 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
Přesuny finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2012, které jsou v 
kompetenci RmP a jsou uvedeny v příloze. 
 
 
2 
Přijaté usnesení č. 722 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
I. změnu rozpočtu města Pardubic na rok 2012 včetně přesunů finančních prostředků v 
jeho kompetenci a změny závazných ukazatelů, které jsou součástí přílohy tohoto 
usnesení, včetně přijatých změn: 
- str. 12, pol. č. 139 – trenažéry pro kanoistiku přesun z běžných transferů do kapitálových 
- str. 13, pol. č.  22 – dotace společnosti Wamak cz s. r. o. na Feibofest  2012 
 
 
3 
Přijaté usnesení č. 723 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
realizaci akce "Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku" a její pokrytí ve 
výši Kč 6 700,0 tis. a to: transfer finančních prostředků z MO VI Svítkov ve výši Kč 4 900,0 
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tis. a návratná finanční výpomoc MO VI Svítkov ve výši Kč 1 800,0 tis. krytá z položky 
Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor). Tato finanční výpomoc 
bude splatná do 31. 12. 2013 z rozpočtu MO VI Svítkov. 
 
 
4 
Přijaté usnesení č. 724 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
realizaci akce " Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) a její pokrytí ve výši Kč 3 400,0 
tis. a to: transfer finančních prostředků z MO VI Svítkov ve výši Kč 1 700,0 tis. a návratná 
finanční výpomoc MO VI Svítkov ve výši Kč 1 700,0 tis. krytá z položky Obecná rezerva 
rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor). Tato finanční výpomoc bude splatná do 31. 
12. 2013 z rozpočtu MO VI Svítkov. 
 
 
5 
Přijaté usnesení č. 725 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyčlenění finančních prostředků v rozpočtech města Pardubic na realizaci akce 
Rekonstrukce ZŠ Závodu míru to ve výši Kč 15 000,0 tis. v rozpočtu na rok 2012 a ve výši 
Kč 10 000,0 tis. v rozpočtu na rok 2013. Finanční prostředky v rozpočtu na rok 2012 budou 
kryty zapojením nevyčerpaných prostředků z roku 2011. 
 
 
6 
Přijaté usnesení č. 726 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky Realizace zastávky MHD - Náměstí Republiky (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve výši Kč 2 000,0 tis. z nevyčerpaných prostředků roku 2011. 
 
 
7 
Přijaté usnesení č. 727 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky Rekonstrukce ulice Staňkova - vrácení linky MHD (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve výši Kč 2 000,0 tis. z nevyčerpaných prostředků roku 2011. 
 
 
8 
Přijaté usnesení č. 728 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z položky Členové zastupitelstva -
odměny na položku Odměny a dary za práci v komisích a výborech (správce 914 -
Kancelář tajemníka). 
 
 
9 
Přijaté usnesení č. 729 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Pokrytí položky ZŠ Gorkého - ležaté rozvody vody - havarijní stav (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve výši Kč 1 200,0 tis. z havarijní rezervy rozpočtu. 
 
 
10 
Přijaté usnesení č. 730 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Pokrytí položky ZŠ Prodloužená - rekonstrukce sociálních zařízení - havarijní stav 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) ve výši Kč 3 500,0 tis. z havarijní rezervy 
rozpočtu. 
 
 
11 
Přijaté usnesení č. 731 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Pokrytí položky MŠ Nemošice - výměna oken a dveří - havarijní stav (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve výši Kč 300,0 tis. z havarijní rezervy rozpočtu. 
 
 
12 
Přijaté usnesení č. 732 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
Usnesení ZM/570/2011 
na základě rozhodnutí Rady města Pardubic hradit ročně Službám města Pardubic a.s. 
IČ: 25262572, náklady na zakázku "Údržba zeleně Dostihového závodiště v období 2012 -
2017" a to do výše Kč 2 500,0 tis. vč. DPH za jeden rok. 
 
 
13 
Přijaté usnesení č. 743 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
realizaci akce "Předprostor ZŠ Polabiny II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a 
její pokrytí ve výši Kč 3 000,0 tis. a to: dotace z Nadace OKD ve výši Kč 2 000,0 tis. a 
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očekávaný transfer z MO II Polabiny ve výši Kč 1 000,0 tis. Akce bude realizována v 
případě přidělení dotace. 
 
 
14 
Přijaté usnesení č. 744 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Karla IV - 5 etapa" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) a její pokrytí ve výši Kč 8 000,0 tis. a to: dotace z MMR ve výši Kč 4 
000,0 tis. a očekávaný transfer z MO I Střed ve výši Kč 4 000,0 tis. Akce bude realizována v 
případě přidělení dotace. 
 
 
15 
Přijaté usnesení č. 745 Z/2012  (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
realizaci akce "Regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A" (správce 711 -
Odbor majetku a investic) a její pokrytí ve výši Kč 16 500,0 tis. a to: dotace z MMR ve výši 
Kč 4 000,0 tis., očekávaný transfer z MO III Dubina ve výši Kč 5 000,0 tis. a návratná 
finanční výpomoc MmP ve výši Kč 7 500,0 tis. krytá z položky Finanční podíl města na 
očekávaných dotacích (správce 711 - Odbor majetku a investic). Tato finanční výpomoc 
bude splatná do 31. 12.2013.  
Akce bude realizována v případě přidělení dotace. 
 
 
16 
Přijaté usnesení č. 733 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 9) 
    
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení položky Prostředky na nájemné ČEZ Arény (správce 1734 - odbor školství, kultury 
a sportu) o 3.250 tis Kč s pokrytím z obecné rezervy rozpočtu. 
____________________________________________________________________________ 

 
15. 

Vydání X. změny Územního plánu města Pardubice  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  

 

Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 734 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 3, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. P o t v r z u j e  
ověření souladu X. změny územního plánu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
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jeho prováděcích předpisů, s Politikou územního rozvoje České republiky, se Zásadami 
územního rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem 
krajského úřadu, vše dle ustanovení § 54 odst. 2 stavebního zákona 
II. S c h v a l u j e  
rozhodnutí o námitkách, v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v kapitole 8.1 odůvodnění 
územního plánu 
III.V y d á v á  
formou opatření obecné povahy X. změnu územního plánu Statutárního města Pardubice 
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 44 a 54 odst. 2 
stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

16. 
Změna OZV o regulaci provozování VHP  

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 735 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 1, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2011, 
o regulaci provozování výherních hracích přístrojů. Znění obecně závazné vyhlášky č. 
X/2012 je přílohou tohoto usnesení. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

17. 
Volba přísedícího Okresního soudu v Pardubicích  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 736 Z/2012  (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V o l í  
do funkce přísedícího Okresního soudu v Pardubicích pro volební období 2012 - 2016 
pana Otu Deveru. 
 
____________________________________________________________________________ 
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18. 
Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Pardubic  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  

- stručně uvedl předložený dodatek s tím, že se jedná o povolení hostinské činnosti při provozování 

kavárny, ve které budou pracovat klienti SSmP. 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Ladislav Koudelka 
 

Přijaté usnesení č. 737 Z/2012  (pro 25, proti 0, zdrž. 3, nehl. 11) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, 
IČ 75090970, s účinností od 1. 4. 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

19. 
Antropologický výzkum kosterních pozůstatků Vojtěcha z Pernštejna  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  

- stručně uvedl předložený projekt. 

 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Václav Snopek 
Miroslav Rubeš 
 
 
Přijaté usnesení č. 738 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
záměr statutárního města Pardubice zapojit se do projektu "Antropologický výzkum 
kosterních pozůstatků Vojtěcha z Pernštejna" konaného v roce 2012 v rámci 
celorepublikového projektu Pernštejnský rok.  
II. S c h v a l u j e  
finanční spoluúčast statutárního města Pardubice na této akci ve výši 100 tis. Kč, ve formě 
poskytnuté dotace Římskokatolické farnosti - arciděkanství Pardubice IČ:42939534. 
Finanční prostředky budou převedeny z finančního vypořádání za rok 2011 na kapitolu 
1734 - odbor školství, kultury a sportu položka Římskokatolická farnost - dotace 
(antropologický výzkum). 
 
____________________________________________________________________________ 
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20. 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 31. 12. 2011  
 
Zpravodaj: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
 
 
V rozpravě vystoupili:   viz zvukový záznam 
Štěpánka Fraňková 
 
 
Přijaté usnesení č. 739 Z/2012  (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.: 318/2001 - I/1; 586/2002; 131/2003 -
II/2; 52/2006; 1045/2008; 1247/2009; 1418/2009; 1473/2009 - II; 1510/2009; 1539/2009 - 1 -
8, 10 - 12; 1601/2009; 1610/2009 - 1; 1611/2009; 1615/2009; 1617/2009; 1619/2009; 1684/2009; 
1689/2009; 1700/2009; 1709/2009 - 5; 36/2010; 1850/2010; 1888/2010; 1920/2010; 1930/2010 
1933/2010; 1935/2010; 1936/2010; 1943/2010; 1997/2010; 2015/2010; 2067/2010 - II; 
2077/2010; 163/2011; 178/2011. 
 
 
Přijaté usnesení č. 740 Z/2012  (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení vyřadit ze sledování usnesení č.: 182/2004 - 4; 521/2005; 
492/2007 - I; 1051/2008; 1164/2009 - II; 1174/2009; 1355/2009; 1413/2009; 1539/2009 - 9; 
1610/2009 - 2; 1616/2009; 1618/2009; 1676/2009; 1692/2009; 1709/2009 - 1 - 4; 1772/2010 - 1 
- 5; 1779/2010; 1844/2010; 1854/2010; 1923/2010; 2013/2010; 2018/2010 - 1, 2; 2019/2010; 
2053/2010; 282/2011; 468/2011 - IV; 500/2011; 524/2011 - II. 
_______________________________________________________________________________ 

 
21. 

Diskuze – viz zvukový záznam 
 

Pan Novotný, občanská iniciativa Ne základnám: otevřel diskuzi nad hlukovým zatížením města 

v souvislosti s provozem letiště 
Reagoval J. Vopršal: stížnosti jsou řešeny se všemi subjekty působícími na letišti 

Doplnila Š. Fraňková: požádala ministerstvo obrany o nové měření→ magistrát nemá nástroje na 

zrušení územního rozhodnutí. 

 

P. Klimpl: vyjádřil nesouhlas se způsobem zveřejňování zápisů RmP a ZmP na webových stránkách 

města a v této věci podal nový návrh na usnesení – viz usn. 742Z/2012. 

 
 
Přijaté usnesení č. 742 Z/2012  (pro 28, proti 0, zdrž,. 3, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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ž á d á  
tajemníka MmP o zveřejňování zápisů a usnesení z jednání ZmP a RmP tak, aby z nich 
bylo zřejmé o čem byla jednání a přijatá usnesení, a byla zajištěna ochrana osobních 
údajů. 
T: ihned 
Z: M. Zitko, tajemník MmP 
 

M. Rubeš:  
- k problematice hlukové zátěže z letiště doporučil měření nezávislou firmou a kompenzaci postižených 

obyvatel 

- vyjádřil své stanovisko k možnosti odkupu zařízení spalovny nebezpečného odpadu 

Reagoval F. Brendl: pracovní skupina municipalit, jež se problematikou spalovny zabývá, považuje 

odkup tohoto zařízení za jednu z možných variant. 

 

V. Vavřina: seznámil s výsledkem šetření ÚHOS ve věci výběrového řízení na modernizaci letiště → 

vše v pořádku. 

  

R. Fülle: vznesl dotaz k problematice zachování hřiště na ulici Jožky Jabůrkové. 

Informace doplnili P. Franc a A. Vavřička. 
Reagoval M. Bílek: zrekapituloval vývoj situace a uvedl, že situace se řeší, přislíbil podání zprávy. 

 

Š. Fraňková: poukázala na nefunkčnost systému úřadu práce – problémy v hospicu Smíření 

Reagoval P. Klimpl: žádosti o sociální šetření se pokusí vyřídit co nejdříve. 

 

V. Snopek: doporučil zajistit systém kontroly funkce členů dozorčích rad ve společnostech města 

 

A. Krejčíř: upozornil na pořad Soukromá  dramata, ve kterých figuruje člen dozorčí rady DPMP a.s. 

Reagoval F. Brendl: situace se řeší, bude podána informace. 

 

F. Brendl: upozornil na schválené usnesení  č. 672 Z/2012 k problematice parku Na Špici – nelze 

100% splnit, protože nebudou známi všichni účastníci územního řízení. 

Reagoval M. Koláček: doporučil usnesení zrušit → viz usn.741Z/2012. 

 
 
Přijaté usnesení č. 741 Z/2012  (pro 23, proti 2, zdrž. 4, nehl. 10) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
své usnesení č. 672 Z/2012 ze dne 6. 3. 2012. 
 
P. Klimpl: podal nový návrh, kde žádá o předložení konečné verze projektu parku Na Špici před 

podáním žádosti o územní rozhodnutí → viz níže uvedený nepřijatý návrh. 

 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 16, proti 3, zdrž. 10, nehl.10) 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

ž á d á  

předložit konečnou verzi projektu "Revitalizace parku Na Špici" po vypořádání připomínek z 

veřejného projednání před podáním žádosti o územní rozhodnutí zastupitelstva města ke 

schválení. 
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T: před podáním žádosti o územní rozhodnutí 

Z: F. Brendl, náměstek primátorky 

 

V. Snopek: podal návrh na prošetření postupu zastupitelstva kontrolním výborem→ viz níže uvedený 

nepřijatý návrh. 

 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 17, proti 3, zdrž. 8, nehl. 11) 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ž á d á  

kontrolní výbor o prověření správnosti postupu při hlasování o bodech předložených panem 

Koláčkem a Klimplem. 

______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Jednání bylo ukončeno v 18.30  hodin. 

________________________________________________ 
 

 
 
 

……………………………….. 

    
    Štěpánka  F r a ň k o v á  

  primátor města 
 

 

 

 

 

O v ě ř o v a t e l é:       Petr  B e n e š 
 

Dne …………………… 

 
 

 
        Milan  C h m e l a ř 

 
Dne ……………………. 

 

 

Pardubice, 9. 3. 2012       Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. MmP 
Originál zápisu vč. všech příloh a zvukového záznamu je pro občany města Pardubic k dispozici na organizačním oddělení MmP. 
Celkem 30 listů originálu zápisu. 
 
 


