


















































PŘÍLOHA USNESENÍ 

 

Návrh upraveného dalšího postupu: 

Zastupitelstvo města Pardubic 21. 6. 2018 mj. schválilo usnesení Z/2642/2018: 

• záměr zahájit přípravu veřejné zakázky na pokračování projekčních prací projektu DUKLA 
SPORTOVNÍ s těmito principy: 

o 1. Zadávací podmínky budou obsahovat zásadní požadavek, který umožní aktivovat 
část smlouvy na projekční práce ve chvíli, kdy Zastupitelstvo města Pardubic schválí 
pokračování projekčních prací pro vybranou etapu, a to včetně vyčlenění částky na 
projektování dané etapy v rozpočtu města. 

o 2. Projekční práce budou v rozsahu etapa 2 (atletický stadion) a etapa 3 (multifunkční 
hala a víceúčelová hala) dle Dopracovaného návrhu stavby (únor 2018), který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

o 3. Projekční práce pro etapu 2 a etapu 3 budou v minimálním rozsahu: a) dokumentace 
pro stavební povolení; b) inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení; c) 
dokumentace pro provádění stavby; d) součinnost při výběru zhotovitele stavby; e) 
autorský dozor; f) projekt interiéru; g) autorský dozor. 

 

Projektový tým se proto v návaznosti na schválené usnesení a na prezentaci projektu 24. 9. 2019 na 
semináři pro zastupitele města rozhodl připravit návrh dalšího postupu: 

1. Předložit v ZmP 1/2020 tuto zprávu a souběžně předložit požadavek vyčlenění položky do 
změny rozpočtu města, která umožní zahájení veřejné zakázky na rozšíření projekčních prací 
(viz níže). 

2. Vzhledem k vývoji projektu projektový tým navrhuje tento postup: 
a. Dle uzavřené Smlouvy ze dne 26. 10. 2017 a Dodatku č. 1, který zahrnuje Etapu 1 a 

1+, získat na tyto etapy pravomocné stavební povolení (předpoklad vydání 
duben/květen 2020 – viz výše).  

b. Uzavřít Dodatek č. 2, který umožní pokračovat v projekčních pracích do úrovně 
dokumentace pro provedení stavby (DPS) na projekt pouze v tomto rozsahu: 
rekonstrukce stávající basketbalové haly, výstavba nových šatech, tělocvičen pro 
úpolové sporty, posilovny, recepce, vrhačské louky, dvorany se sportovním hřištěm, 
nového severo-jižního průchodu areálem pro chodce a cyklisty, parkování u stávající 
atletické tribuny atd. (viz příloha č. 1, obr. 1). 

c. Dodatek č. 2 tak povede k pozastavením projekčních prací na DPS pro atletickou 
halu, která bude mít v průběhu roku 2020 pravomocné stavební povolení (viz příloha 
č. 1, obr. 2). V rozpočtu pro rok 2020 by tak došlo k úspoře čerpání na DPS pro 
atletickou halu ve výši cca 2,5 mil. Kč, které jsou v současné době již schváleny ZmP.  

d. Na základě usnesení ZmP Z/2642/2018 ze dne 21. 6. 2018 a na základě schválených 
principů veřejné zakázky vypsat otevřené výběrové řízení na pokračování projekčních 
prací, které povede k vysoutěžení projekční kanceláře na všechny zbývající etapy, na 
které je v tuto chvíli zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí – včetně 
pravomocného územního rozhodnutí (viz příloha č. 1, obr. 3, 4 a 5). Po dokončení 
veřejné zakázky v nové smlouvě aktivovat projekční práce na multifunkční hale (viz 



příloha č. 1, obr. 3). Propočet nákladů v rozsahu DSP + DPS + autorský dozor + 
inženýring na multifunkční halu je 10 mil. Kč, výslednou cenu ale určí až dané 
výběrové řízení. Reálné čerpání v roce 2020 z částky 10 mil. Kč na zpracování první 
části této dokumentace (DSP) jsou cca 2-3 mil. Kč.   
 

Tento postup umožní: 

1. Do konce roku 2020 mít dokončenou realizační projektovou dokumentaci (včetně 
položkového rozpočtu) na rekonstrukci a výstavbu „srdce-jádra“ areálu (rekonstrukce 
stávající basketbalové haly, výstavba nových šatech, tělocvičen pro úpolové sporty, 
posilovny, recepce, vrhačské louky, dvorany se sportovním hřištěm, nového severo-jižního 
průchodu areálem pro chodce a cyklisty, parkování u stávající atletické tribuny atd.) (viz 
příloha č. 1, obr. 1). Tato etapa projektu je dále nedělitelná, ale následně umožní k tomuto 
jádru postupně připojovat další části projektu (například atletickou nebo multifunkční halu). 
Tento projekt bude na konci roku 2020 připraven k realizaci (k vypsání veřejné zakázky na 
generálního dodavatele stavby) a může usilovat o získání dotace, například z MŠMT nebo 
Národní sportovní agentury (NSA) na výstavbu nové sportovní infrastruktury. 

2. V první polovině 2021 budou na stejné úrovni (pravomocné stavební povolení) zpracovány 
další dvě etapy – atletická hala a multifunkční hala (viz příloha č. 1, obr. 2 a 3). Vzhledem 
k možnému vývoji v oblasti dotační politiky (MŠMT a NSA) může v tento čas město 
rozhodnout o další prioritizaci jednotlivých etap, a to dle rozhodnutí zastupitelů ve vazbě na 
možnosti získání dotace od výše zmíněných donátorů.   

 

V současné době zároveň probíhají intenzivní jednání se zástupci nově založené Národní sportovní 
agentury o možnosti podpory tohoto projektu. NSA pozitivně hodnotí mj. komplexnost řešeného 
území, rozsah sportovních aktivit, které by se v areálu měly odehrávat, stav přípravy i možnost 
etapizace. Tento projekt by zároveň měl splňovat představy NSA o regionálním sportovním centru. 
Zároveň město Pardubice jedná se zástupci Pardubického kraje o možnosti zapojení do projektu. 
Mezi první kroky by měla patřit příprava memoranda o spolupráci.  

 

Závěr 

Předkladatelé i zpracovatel zprávy doporučují z důvodu možného vyššího potenciálu získání dotace 
na jednotlivé etapy (předpokládaný limit dotace na jeden projekt bude 150 mil. Kč – při realizaci 
projektu po ucelených a funkčních etapách je prověřována možnost čerpání dotací na jednotlivé 
etapy) schválení tohoto postupu.  

 

 



Příloha usnesení 

 
Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb  

obecného hospodářského zájmu  
 
 

I.  Smluvní strany 
 

Statutární město Pardubice 
sídlo:    Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ:    00274046 
DIČ:    CZ00274046 
zastoupené:   Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
(dále jen „město“) 

a 
PAP PARDUBICE o.p.s. 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod 
sp. zn. O 252 
sídlo:    Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČ:     28825781 
DIČ:   CZ28825781       
zastoupená:   Jiřím Vysoudilem, ředitelem  
(dále jen „PAP Pardubice“) 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 21.12.2016 uzavřelo město s PAP Pardubice Smlouvu o poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, která stanovila rámec, na jehož základě se PAP Pardubice v souladu se 
svou Zakládací listinou, nájemní smlouvou uzavřenou s městem a relevantními právními 
předpisy zavázal v období od 1.1.2017 do 31.12.2026 k výkonu služby obecného hospodářského 
zájmu (dále jen „veřejná služba“), spočívající v provozování víceúčelového zařízení plaveckého 
areálu Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice, a to zejména pro účely rekreace a 
sportu. Město se v téže smlouvě zavázalo poskytovat PAP Pardubice vyrovnávací platbu sloužící 
ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy sjednané veřejné služby, a to formou každoročně 
schvalované účelové dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice (dále jen „Rámcová 
smlouva“).  
 

2. Z důvodu rozšíření areálu Aquacentra Pardubice o další provozní prostor v podobě 25 
metrového plaveckého bazénu je nutné doplnit výčet činností tvořící závazek PAP Pardubice 
k výkonu veřejné služby, a proto smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 1 
Rámcové smlouvy (dále jen „dodatek“).  

 
 



III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě 1 čl. I. Předmět a účel úpravy – pověření odst. 1 Rámcové 
smlouvy, který nově zní takto: 

„1. Společnost PAP PARDUBICE o.p.s. (dále jen „PAP Pardubice“), jako nájemce, na základě 
nájemní smlouvy uzavřené dne 23.4.2012 se statutárním městem Pardubice (dále také „smP“ 
či „město“), jako pronajímatelem, ve znění jejích dodatků (dále jen „Nájemní smlouva“),  
provozuje víceúčelové zařízení plaveckého areálu - Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664 - 
zahrnující provozování 50 metrového plaveckého bazénu, 25 metrového plaveckého bazénu, 
aquaparku, provozu wellness, fitcentra a tělocvičen, a to jak pro individuální tak i organizované 
sportovní či rekreační aktivity a dále poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti 
výuky plavání, jak je definována v Zakládací listině obecně prospěšné společnosti PAP 
Pardubice ze dne 1.11.2011 (dále jen „Zakládací listina“), ve smyslu ustanovení článku I. 
odstavec 2.“ 

 
2. Dále se smluvní strany dohodly, že v čl. I. Předmět a účel úpravy – pověření odst. 3 Rámcové 

smlouvy bude text „plaveckého bazénu“ nahrazen textem „50 metrového plaveckého bazénu, 25 
metrového plaveckého bazénu“. 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou 

nadále platná a účinná. 
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
3. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento 

dodatek společně s Rámcovou smlouvou k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Rámcové smlouvy včetně tohoto dodatku 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

5. Dále se smluvní strany dohodly, že Rámcová smlouva vč. tohoto dodatku bude uveřejněna 
bez podpisů smluvních stran.  
 

6. Osobní údaje týkající se smluvních stran poskytnuté v souvislosti s uzavřením Rámcové 
smlouvy včetně tohoto dodatku je město povinno zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 



osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 

 
7. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom.  
 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Rámcové smlouvy řádně přečetly, s jeho  
obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. 

 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne                                                      V Pardubicích dne 
 
 
………………………………………………………..   …………………………………………………………..…. 
          Ing. Martin Charvát                  Jiří Vysoudil  
                   primátor        ředitel  
statutárního města Pardubice                      PAP PARDUBICE o.p.s.  
 



Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D/XX/20 

 
I. Smluvní strany 

 
 
1.   Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/ 0100  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „poskytovatel“) 
 

2. PAP PARDUBICE o.p.s. 
 sídlo: Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
 IČ: 28825781  
        DIČ: CZ28825781 
 bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. 
        číslo účtu: 248852039/0300 
 zastoupená: Jiřím Vysoudilem, ředitelem    

(dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 21.12.2016 uzavřel poskytovatel s příjemcem Smlouvu o poskytování služeb obecně 
hospodářského zájmu, kterou byly stanoveny podmínky, resp. rámec, na jehož základě je příjemce 
dotace povinen zajistit na území statutárního města Pardubice službu obecně hospodářského zájmu 
(dále také „veřejná služba“) a kterou poskytovatel dotace pověřil příjemce v rozsahu uvedeném touto 
smlouvou výkonem veřejné služby, konkrétně provozováním víceúčelového zařízení plaveckého 
areálu – Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice. Tato smlouva byla následně upravena 
dodatkem, jímž byl závazek veřejné služby doplněn o provozování 25m plaveckého bazénu (dále jen 
„Rámcová smlouva“). 

  
2. Smluvní strany se v Rámcové smlouvě dohodly, že příjemci dotace náleží za výkon služby obecně 

hospodářského zájmu vyrovnávací platba, která bude poskytována formou účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a poskytována na základě samostatné smlouvy o poskytnutí dotace po 
schválení poskytnutí dotace a této veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí Zastupitelstvem města 
Pardubic.  
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž ujednání Rámcové smlouvy a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu 
statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. 



 

ZM/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

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

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci v souladu s Rámcovou smlouvou dotaci ve výši  

31,301.000,- Kč (slovy třicet jedna miliónů tři sta jeden  tisíc korun českých) jakožto vyrovnávací platbu 
(určenou výhradně ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby) za výkon služby obecně 
hospodářského zájmu pro období roku 2020, spočívající v provozování víceúčelového zařízení 
plaveckého areálu – Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice, konkrétně v provozování 50 
metrového plaveckého bazénu, 25 metrového plaveckého bazénu, aquaparku, wellness, fitcentra a 
tělocvičen pro individuální i organizované sportovní a rekreační aktivity, dále v poskytování 
tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti výuky plavání, v souvisejícím provozování přilehlého 
parkoviště a dalších aktivit, které doplňují a podporují sportovní a rekreační činnosti v rámci 
Aquacentra Pardubice (bližší specifikace je obsažena v Rámcové smlouvě). 

 
2. Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy ve třech splátkách, a to takto: 
a) první splátka ve výši 10,955.350,- Kč je splatná do 20.02.2020,  
b) druhá splátka ve výši 10,955.350,- Kč je splatná do 15.06.2020, 
c) třetí splátka ve výši 9,390.300,- Kč je splatná do 30.09.2020. 

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2020. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat službu obecně hospodářského zájmu vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní 

odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, Rámcovou smlouvou, 

podmínkami uvedenými v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a této smlouvě výhradně ke krytí 

rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby, k jejímuž výkonu byl příjemce Rámcovou smlouvou 
pověřen, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace odděleně a prokázat celkové skutečné 
vynaložené náklady na daný účel, 

f) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly financovány 
ze zdrojů statutárního města Pardubice, 



 

g) předložit poskytovateli průběžné informativní přehledy o vývoji nákladů a výnosů v členění podle 
jednotlivých poskytovaných činností dle druhových účtů nákladů a výnosů, a to do 25.4.2020, 
25.7.2020, 25.10.2020 a 25.1.2021. 

h) předložit poskytovateli nejpozději do  31.3.2021 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení 
o účelovém použití prostředků dotace; vyúčtování dotace musí obsahovat přehled výnosů a 
nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů nákladů a výnosů (v 
případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých poskytovatelů a titulů příslušných dotací) 
a slovní komentář dokumentující rozsah prováděných služeb včetně plnění věcného závazku 
veřejné služby, a to buď prostřednictvím samostatného dokumentu či prostřednictvím výroční 
zprávy, 

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

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

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

l) v rámci výkonu služby obecně hospodářského zájmu vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci výkonu služby obecně hospodářského zájmu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, 

jejich program, a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

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

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

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace je určené výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci 

služby obecně hospodářského zájmu.  
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat předmětnou dotaci nejpozději do 31.12.2020. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. V případě, že na základě vyúčtování dotace bude poskytnutá finanční podpora představovat 

nadměrnou vyrovnávací platbu (výše dotace podle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude převyšovat 
rozdíl mezi náklady veřejné služby (včetně přiměřeného zisku) a výnosy veřejné služby), je příjemce 
povinen příslušnou část dotace vrátit na účet poskytovatele, a to nejpozději do 15.4.2021.  



 

 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období výkonu veřejné služby,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy,  
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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

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

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



 

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy poskytovatel bezodkladně informuje 
druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv 
jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
5. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  
 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

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

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

 

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jedno 

vyhotovení.  
 
 
 



 

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
− předmět této smlouvy  byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/XX/2020 ze dne 23.1.2020. 
− finanční prostředky pro rok 2020 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/982/2019 ze 

dne 12.12.2019.  
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
    za statutární město Pardubice za PAP PARDUBICE o.p.s.               
         Ing. Martin Charvát                                                                                    Jiří Vysoudil          
           primátor města                                                         ředitel společnosti 
     
    



Projektový záměr 
 
Název projektu 
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" 
 
Popis projektu 
Jedná se novostavbu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Labe v sousedství stávajícího silničního 
mostu. Lávka bude napojena na levém (svítkovském) břehu na již existující cyklostezku od 
Svítkova, na pravém (Rosickém) břehu pak na stávající cyklostezku podél pravého břehu Labe 
směrem na Rosice a Polabiny. Výhledově bude od lávky vedena další cyklostezka podél břehu 
slepého ramena, tzv. Starého Labe, na úroveň Školního náměstí v Rosicích, kde slepé rameno 
bude přemostěno další lávkou směrem do Rosic. Lávka řeší problém propojení městských částí 
Svítkov a Rosice. Trasa, v níž se lávka nachází, má význam i pro dojížďku obyvatel z celé západní 
části města (Svítkov, Staré Čívice a další) do zaměstnání v průmyslové zóně Semtín. Lávka dále 
propojí stávající cyklostezku vedenou po pravém břehu Labe s cyklostezkami na levém břehu 
Labe. Lávka odstraní kolizní místo na stávajícím silničním mostě, kde je provoz cyklistů vzhledem 
ke stále se zvyšujícím intenzitám automobilové dopravy nevyhovující a nebezpečný. Most je úzký 
s jednosměrným kyvadlovým provozem řízeným světelnými signály. Intervaly signálů, resp. 
vyklizovací doby, přitom nerespektují rychlost jízdy cyklistů, což vede ke kolizním situacím, kdy 
cyklisté se v jednosměrném úseku potkávají s protijedoucími automobily. V prostoru předmětné 
lávky tak dojde k umožnění překonání přírodní bariéry v podobě řeky Labe. Projekt se svojí 
realizací přispěje k zatraktivnění nemotorové/cyklistické dopravy na území města. Realizace 
projektu naplní indikátor 67100 Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km) v hodnotě 
0,24037 Km. Stavebně je projekt členěn na 4 části: SO 101 – Komunikace - řeší výstavbu společné 
stezky pro chodce a cyklisty. Stezka se napojuje na stávající účelovou komunikace v km 0,000 00 
na katastrálním území Rosice nad Labem. Těleso stezky vede podél komunikace spojující Rosice 
nad Labem a Svítkov. V km 0,059 00 na objekt SO 101 Komunikace navazuje objekt SO 201 Lávka. V 
úseku km 0,059 00 – 0,167 80 je stezka vedena po mostním objektu. Konec stezky je v km 0,240 
37, kde bude těleso dopojeno na stávající nově vybudovanou stezku. Stezka je navržena s 
asfaltovým povrchem, kdy se snaží kopírovat stávající niveletu nájezdových ramp a stávající 
mostní konstrukce s přihlédnutím na platné předpisy a normy. SO 201 – Lávka - je o čtyřech 
mostních otvorech a bude vystavěna vedle stávajícího silničního mostu. Konstrukce překračuje 
řeku Labe a v předpolích jeho inundační území s komunikací a polní cestou. Celková délka nosné 
konstrukce je 108,9 m. Volná šířka průchozího prostoru mezi zábradlím je 3,5 m. SO 401 - Přeložka 
kabelu SSZ - zahrnuje nutné přeložení/výměnu kabelu světelného signalizačního zařízení vč. 
vedení k indukčním smyčkám a dále řadiče (Služby města Pardubic a.s.) SO 402 - Osvětlení a 
napájení plavebních znaků – tento objekt zahrnuje nový napájecí kabel k plavebním signálním 
znakům 
 
Detailně předmět projektu vymezen projektovou dokumentací „Lávka pro pěší a cyklisty přes 
Labe vedle „Rosického mostu“ (dále jen PD), zpracovanou v 08/2019 společností TOP NOC SERVIS 
s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8. 
 
Realizace: 
Datum zahájení 01.04.2020 
Datum ukončení  30.10.2021 
 
Místo realizace projektu 
Podél stávajícího mostu Rosice - Svítkov na pozemcích: 65/3, 613/8, 614/28, 614/29, 614/30, 614/31, 
634/1, 635/2 v kú Rosice nad Labem a 259/1, 259/2, 259/4, 304/6, 750/21 v kú Svítkov 
 



 
Popis pozitivního dopadu na vymezené území 
Rozšíření stávající sítě systému cyklostezek/cyklotras jako alternativního způsobu dopravy do 
zaměstnání, škol a za službami. Realizovaný úsek je dílčí části plánovaného záměru propojení 
středu města s městskou částí Svítkov po levém břehu Labe. Realizovaný projekt naplňuje 
strategický cíl 1: Udržitelná aglomerace, Specifický cíl 1.1: Zavést a zatraktivnit environmentálně 
příznivou dopravu v rámci aglomerace a posílit její bezpečnost. Výsledkem projektu je podpora 
pozitivních podmínek pro rozvoj socioekonomických aktivit bez negativních vlivů lidské činnosti a 
dopravy na kvalitu života obyvatel. Projekt se svojí realizací přispěje k rozšíření a zatraktivnění 
nemotorové/cyklistické dopravy na území města. Nově budovaný a pro cyklisty jistě atraktivní 
úsek odvede část cyklistické dopravy z místních komunikací a tím posílí bezpečnost cyklistů při 
přesunu do zaměstnání či za službami. Město Pardubice jako jeden z pólů aglomerace tak vytvoří 
kvalitní podmínky ekologicky příznivé dopravy na svém území, což má pozitivní vliv na aglomeraci, 
která se potýká s nepříznivými vlivy a dopady plynoucí ze současné dopravní situace v rámci 
aglomerace jako celku. Péče a podpora nemotorové dopravy na území města tak napomáhá 
celkovému zlepšení podmínek pro rozvoj aglomerace. Projekt přispěje ve svém důsledku k 
naplnění strategického cíle aglomerace Udržitelná doprava. 
 
Výstup projektu/indikátor 
76100 - Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras (km)   0,240 km 
 
Způsob zajištění udržitelnosti projektu  
Jedná se o veřejnou trvalou stavbu/stavbu cyklostezky, kdy není předpokládána změna vlastníka, 
ani předmětu realizace projektu v následujících letech udržitelnosti projektu. Po celou dobu 
udržitelnosti projektu bude stavba sloužit svému účelu a nebude prodána či předmětem zástavy. 
Stavba bude pořízena do majetku města, které se o ní jako správný hospodář bude náležitě starat 
a financovat případné opravy, kdy udržitelnost se předpokládá vyšší, než stanovují pravidla 
programu. Realizaci projektu bude zajišťovat zkušený tým. Cyklostezka bude zařazena do sítě 
cyklostezek a cyklistických tras města, které její údržbu s největší pravděpodobností svěří své 
akciové společnosti Služby města Pardubic. Majetek bude pojištěn v rámci standardního pojištění 
města. 
 
 
Celkové náklady projektu 
max. 40 mil. Kč  
 
Podpora 
Operační program 
IROP (Integrovaný regionální operační program) 
Specifický cíl operačního programu 
IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 
Aktivita: IROP 1.2 – Cyklodoprava 
 
Zařazení do Strategie 
Specifický cíl 1.1 Zavést a zatraktivnit environmentálně příznivou dopravu v rámci aglomerace a 
posílit její bezpečnost 
Opatření 1.1.4 Nemotorová doprava 
Podopatření 1.1.4.A Nemotorová doprava (IROP 1.2) 
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1
             

P R A V I D L A 
pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti 
 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti se realizuje v souladu 

s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zákon č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění, zákon č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákon č. 108/2006 Sb. o 
sociálních službách, v platném znění, zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění a 
ostatními platnými zákony vztahujícími se k prevenci kriminality a požární ochrany. Dále se poskytování 
těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice a těmito 
pravidly. 
  

2. Dotaci nelze poskytnout státním, krajským a obecním příspěvkovým organizacím. 
 
3. Celková výše podpory Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti je limitována objemem 

finančních prostředků, které jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic. 
Program prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti je rozdělen do dvou dotačních titulů: Prevence 
kriminality a zvyšování bezpečnosti a Prevence požární ochrany. 

 
4. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50 000 Kč), může 

schválit finanční dotaci na základě doporučení Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě 
města Pardubic (dále komise), pokud žadatel předloží písemnou žádost včetně požadovaných příloh na 
předepsaném formuláři ve stanoveném termínu.  

 
5. Místem pro podání žádosti je podatelna Magistrátu města Pardubic, Náměstí Republiky 12. Na každou 

akci / projekt se podává samostatná žádost. 
 
6. Dotace se poskytuje na základě písemné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním městem 

Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 
 

7. Dotace může být poskytnuta v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu Nařízení Komise Evropských 
společenství č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na podporu de minimis nebo ve smyslu Nařízení (EU) č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného 
hospodářského zájmu platného od 29. 4. 2012. Každá dotace bude posouzena individuálně, zda do tohoto 
režimu spadá. 

 
8. U schválené dotace nad 50 000 Kč za jeden projekt doloží žadatel aktuální potvrzení od finančního úřadu 
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o bezdlužnosti. Doklad o bezdlužnosti bude předkládán před podpisem smlouvy současně s čestným 
prohlášením o splněných závazcích vůči statutárnímu městu Pardubice (včetně městských obvodů) a 
právnických osobách, jejichž 100% vlastníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž zřizovatelem či 
zakladatelem je statutární město Pardubice. 

 
 

II. 
Podání žádosti 

 
1. Oprávnění žadatelé: 

 
1.1. Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti: 
Dle charakteru činnosti: 
a) poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb dle zákona o sociálních službách, mimo organizace 

zřizované obcemi, kraji nebo státem, 
b) poskytovatelé služeb, zaměřených na zvyšování bezpečnosti a prevenci kriminality, působící na území 

města Pardubice (se sídlem v Pardubicích i mimo něj), a poskytující své služby pro občany města 
Pardubice. 

 
Dle formy: 

- spolky, nadace, nadační fondy, ústavy (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 
- obecně prospěšné společnosti (založené dle zákona č. 248/1995 Sb.) 
- církve a náboženské společnosti (dle zákona č.3/2002 Sb., v platném znění) 
- podnikatelé ve smyslu § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, kteří    
   splňují podmínky § 78 zákona o sociálních službách a vhodným způsobem doplňují   
   sociální preventivní služby města Pardubice 
- obchodní společnosti dle § 1 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,    
   v platném znění, které splňují podmínky § 78 zák. o sociálních službách, a které vhodným   
   způsobem doplňují sociální preventivní služby města Pardubice 
 
1.2. Prevence požární ochrany: 
Oprávnění žadatelé jsou dle § 75 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění: Občanská 
sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany se 
sídlem v rámci statutárního města Pardubice 

 
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární 
ochrany pomáhající při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že 
a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 
c) podílejí se se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků    
     požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů, 
d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi   
     občany a mládeží, 
e)  podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva. 
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2. Záměr poskytnutí dotací bude zveřejněn na úřední desce s možností dálkového přístupu, v Radničním 
zpravodaji a na webových stránkách města.  
 

3. Termín pro podání žádostí o dotaci je:      24. 02. 2020 – 04. 03. 2020 
 

4. Z dotace nebudou hrazeny výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, úvěry a úroky z nich 
vyplývající, půjčky, investiční výdaje a stejnokroje (ošacení). 

 
5. Žadatel o dotaci předkládá žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři, který je uveřejněn 

spolu s vyhlášeným záměrem, včetně povinných příloh a to v tištěné podobě na adresu uvedenou v čl. I 
bodu 5. Současně zasílá žádost včetně povinných příloh elektronicky (ve formátu xls) na adresu 
michaela.stranska@mmp.cz. 

 
6. V případě vypsání druhého kola budou postup a podmínky pro podání žádosti totožné. 

 
7. Žadatel nemůže na jeden projekt požádat o dotaci u statutárního města Pardubice z více zdrojů (z různých 

programů, rezerv, atd.). 
 
 

III. 
Hodnocení žádostí 

 
1. Žádosti jsou hodnoceny dle kritérií, které jsou součástí těchto pravidel – viz příloha č. 1 a 2. 

 
2. Nesplnění všech náležitostí žádosti může být důvodem k vyřazení žádosti z posuzování o přidělení dotace. 
 
3. Hodnocení projektů provádí Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality při Radě města Pardubic. 
 
4. Komise se seznámí se všemi předloženými projekty a následně posoudí každou žádost individuálně. 

V případě potřeby si komise může vyžádat další doklady či osobní účast zástupce žádající organizace na 
svém jednání. Komise může navrhnout způsob užití dotace. 

 
5. Na základě podstatného odůvodnění může komise nedoporučit projekt orgánům města ke schválení 

(např. dostatečná kapacita služby). 
 

6. Na základě doporučení komise Rada města Pardubic případně Zastupitelstvo města Pardubic rozhodne o 
poskytnutí dotace a její výši.  

 
7. Žadatel o dotaci doloží na základě výzvy rozpočet dle výše navržené dotace. 
 
 

IV. 
Všeobecné podmínky 

 

1. Dotace může být poskytnuta, pokud žadatel předloží žádost o dotaci, rozpočet, finanční zajištění 

mailto:michaela.stranska@mmp.cz
mailto:michaela.stranska@mmp.cz
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projektu, závěrečnou zprávu o realizaci projektu z předešlého roku a ostatní povinné přílohy. 

 
2. Příjemce dotace se zavazuje: 

a) použít poskytnutou dotaci pouze na činnosti, které jsou v souladu s veřejnoprávní smlouvou. 
Odpovědnost za to, že poskytnuté prostředky budou použity pouze ke sjednanému účelu, nese 
statutární zástupce organizace (příjemce). V případě změn v osobě statutárního zástupce je nový 
statutární zástupce povinen písemným prohlášením převzít odpovědnost vyplývající ze stávající 
veřejnoprávní smlouvy, 

b) v konkrétních případech předložit na požádání věrohodné údaje o celkové činnosti organizace, 
c) umožnit členům komise a pracovníkům odboru sociálních věcí  Magistrátu města Pardubic seznámit 

se s realizací činnosti, související s poskytnutou finanční dotací a poskytnout součinnost při provádění 
finanční kontroly, 

d) neprodleně oznámit odboru sociálních věcí změnu stanov, bankovního spojení, statutárního zástupce 
a jiné změny (např. změna v projektu), které mohou podstatně ovlivnit náplň aktivit a způsob 
finančního hospodaření, 

e) předložit výroční zprávu včetně výsledku hospodaření za období poskytované dotace nejpozději do 
30. září následujícího roku, 

f) vhodnou formou prezentovat poskytovatele dotace na veřejnosti. Jakékoliv použití loga Magistrátu 
města Pardubic musí být schváleno Kanceláři primátora, úsekem vnějších vztahů Magistrátu města 
Pardubic. Náhledy na schválení použití loga bude příjemce dotace zasílat na e-mailovou adresu 
propagace@mmp.cz. 

 
3. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

 

4. Statutární město Pardubice si vyhrazuje právo účastnit se předávání pořízeného materiálu. 

 

V. 

Vyúčtování a závěrečné vyhodnocení dotace 

 
1. Příjemce má povinnost vést získanou dotaci ve svém účetnictví odděleně tak, aby z něj bylo možno zjistit 

údaje o použití dotace. Poskytnutá dotace v daném roce musí být v tomtéž roce využita a vyúčtována. 
 
2. Příjemce je povinen předložit oddělení ekonomickému a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Pardubic závěrečné vyhodnocení a vyúčtování projektu včetně kopií prvotních účetních 
dokladů nejpozději do data, které je uvedeno ve veřejnoprávní smlouvě.  

3. Současně s vyúčtováním bude předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu. 
 
4. Pokud bude dotace použita k jiným účelům, než je předmětem smlouvy, vrátí příjemce příslušnou 

finanční částku bez odkladu na účet poskytovatele.  
 

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

 
6. V případě, že vyúčtování nebude doloženo v řádném termínu, jedná se dle Zákona č. 250/2000 Sb. 

mailto:propagace@mmp.cz
mailto:propagace@mmp.cz
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o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, o porušení rozpočtové kázně a příjemce 
bude písemně vyzván k vrácení poskytnuté dotace dle platné smlouvy. 

 
7. Poskytovatel je oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce týkající se všech dotací, které příjemce obdržel. 

Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost. Komise může 
navrhnout Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic účelově vázat využití finančních 
prostředků. 

 
8. Dotace bude použita k účelu stanovenému ve smlouvě o poskytnutí dotace na finanční položky uvedené 

v rozpočtu, které jsou součástí smlouvy o poskytnutí dotace. V závěrečném vyúčtování může být 
akceptovaná max. 10% odchylka u jednotlivých položek uvedených v rozpočtu. V případě přesunu 
finančních položek v rozpočtu o možnou odchylku (pouze v uplatněných položkách) doložte 
ve vyúčtování novou úpravu rozpočtu. 

 
 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na webových stránkách města Pardubic po schválení 

jednotlivých dotací v orgánech města.  
 

2. Uvedenými pravidly se bude řídit poskytování dotací z Programu prevence kriminality na rok 2020. 
 

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic dne ………………………………………. 
 
Příloha č. 1– Kritéria hodnocení dotací v Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační 
titul Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti. 
Příloha č. 2 – Kritéria hodnocení dotací v Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti, dotační 
titul Prevence požární ochrany. 

                                                             
 
 

    Příloha č. 1 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ DOTACÍ  - PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY A ZVYŠOVÁNÍ 
BEZPEČNOSTI 

 
Dotační titul Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 

 
 
Kritéria hodnocení žádostí: 
 
1. Formální správnost: 

• Doručení v termínu (ano/ne)* 
• Řádně vyplněný formulář žádostí vč. příloh (ano/ne)* 
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2.   Kvalita projektu:  
Problematika odpovídá potřebám prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti ve městě a nebo 
je v souladu s Koncepčním plánem prevence kriminality na roky 2019 – 2021 popř. Komunitním 
plánem sociálních a souvisejících služeb                                    (ano / ne)* 
 
* Pokud bude označeno byť u jedné položky NE, projekt je vyřazen z dalšího hodnocení. 
 
3.   Hodnotící kritéria: 

 Kritérium/komentář 
 

Max počet 
bodů 

1. Projekt je v souladu s dosavadní činností žadatele a je personálně a 
odborně zajištěn, zkušenosti z minulých let. 
 
Splňuje (30), splňuje částečně (15), nesplňuje (0). 

30/15/0 
 

2. Jedinečnost služby, do jaké míry obsahuje projekt specifické prvky. 
 
Jedinečnost se ohodnotí na stupnici od 0-20 bodů. 

20-0 

3. Rozpočet i požadavek na dotaci MmP odpovídá finanční rozvaze 
projektu, všechny náklady (zejména vybavení DDHM a DNM) jsou 
dostatečně specifikovány. 
 
Splňuje (10), splňuje částečně (5), nesplňuje (0). 

10/5/0 

4. Vícezdrojové financování. 
 
Od 1-19% spoluúčasti – každé % =1 bod. V případě spoluúčasti vyšší než 20% 
včetně se přidělí 20 bodů. 

20 

5. Procento uživatelů celkem /z Pardubic  
 

20 

  
Maximální dosažitelný počet bodů: 
 

100 

            
 

Příloha č. 2 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ DOTACÍ - PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY A ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI 
 

Dotační titul Prevence požární ochrany 
 
 
Kritéria hodnocení žádostí: 
1. Formální správnost 

• Doručení v termínu (ano/ne)* 
• Řádně vyplněný formulář žádostí vč. příloh (ano/ne)* 

* Pokud bude označeno byť u jedné položky NE, projekt je vyřazen z dalšího hodnocení. 
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2.    Hodnotící kritéria:  

 

 

Poznámka: Minimální počet dosažených bodů pro stanovení výše dotace je 50 bodů. 
 
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek, DNM – drobný nehmotný majetek 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 5 měsíců po podání žádosti. 
 
Podmínky pro poskytnutí dotace:  

• žádost je předložena 1x v elektronické podobě (včetně příloh) a 1x v tištěné podobě 
s požadovanými náležitostmi (včetně příloh) a splňuje podmínky dotačního programu  

• žádost je odeslána ve lhůtě podávání žádostí  
• žadatel je oprávněn žádat o dotaci dle stanoveného okruhu žadatelů 

Ostatní podmínky jsou uvedeny v Zásadách po poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
a v těchto Pravidlech. 

 Kritérium/komentář Max 
počet bodů 

1. V žádosti je jasně a detailně popsána preventivně výchovná 
činnost. 

 

Hodnotí se na stupnici od 0-20 bodů.  

20-0 

2. Počet členů mladších 18 let: 
 
Členové mladší 18 let v počtu 1 – 10 
Členové mladší 18 let v počtu 11 a více 

 
5 

10 

3. Dotace je účelová pro preventivně výchovnou činnost mládeže (je 
v žádosti zřetelně popsána). 
 

(Dotace je zcela pro PVČ mládeže (20), částečně (10), není (0) 

20/10/0 

4. Do jaké míry obsahuje projekt specifické prvky, jedinečnost. 
 
Hodnotí se na stupnici od 0-10 bodů. 

10 

5. Zkušenosti a předchozí činnost spolku, zapojení do akcí 
pořádaných městem Pardubice.  
 
Splňuje (10), splňuje částečně (5), nesplňuje (0). 

10/5/0 

6. Rozpočet i požadavek na dotaci MmP odpovídá finanční rozvaze 
projektu (nákup materiálu a spolková činnost), je adekvátní a 
neobsahuje zbytné náklady. Všechny náklady jsou dostatečně 
specifikovány. 
 
Splňuje (10), splňuje částečně (5), nesplňuje (0). 

10/5/0 

7. Vícezdrojové financování 
 
Od 1-19% spoluúčasti – každé % =1 bod. V případě spoluúčasti vyšší než 
20% včetně se přidělí 20 bodů. 

20 

  
Maximální dosažitelný počet bodů: 
 

 
100 



  1 

 

 

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 36. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 20.01.2020 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

Přítomni: 
Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Jakub 
Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych  
 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Leoš Martínek, interní auditor 
 
Omluven: Martin Charvát 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 36. mimořádné schůze RmP byl schváleno takto:  

(pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

1. Změna ve složení hodnotící komise na pozici místopředsedy představenstva RFP a.s. 
P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

2. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. - aktualizace zadávací dokumentace, změna obsazení 
DR 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

3. Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření - II. část 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

4. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření - II. část 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
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5. DUKLA SPORTOVNÍ 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 

6. Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - PAP PARDUBICE 
o.p.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

7. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. na rok 2020 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 
Huňková Katarína, odbor majetku a investic 

8. Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

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

9. Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

10. Smlouva o strategickém partnerství v oblasti propagace a reklamy s VČTV s.r.o. 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

11. Záležitosti komisí RmP 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 
Pešková Alena, kancelář primátora 

12. Diskuse 
 
Informativní zpráva: MŠ Korálek Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

 

 
 

II. 
Schválení usnesení z 35. řádné schůze RmP dne 13.01.2020 a jmenování 

ověřovatelů z 36. mimořádné schůze RmP dne 20.01.2020 
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Usnesení a zápis z 35. řádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu z 36. mimořádné schůze RmP byli jmenováni               Jan Mazuch 
          Vladimír Martinec 

 
 

Na začátek jednání byl přizván pan Ivan Čonka, nový předseda představenstva HC DYNAMO 
PARDUBICE a.s., který představil sebe i své záměry ve společnosti členům rady města. 

 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Změna ve složení hodnotící komise na pozici místopředsedy představenstva RFP a.s. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2796/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu ve složení hodnotící komise pro výběrové řízení na pozici člena představenstva pověřeného 
řízením společnosti Rozvojový fond Pardubice, a.s. tak, že paní Helenu Dvořáčkovou nahradí pan 
Jiří Rejda. 

2 
Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. - aktualizace zadávací dokumentace, 

změna obsazení DR 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2797/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
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zastupitelstvu zrušení usnesení č. Z/1058/2019 ze dne 12. 12. 2019 tohoto znění – citace:  
„Zastupitelstvo města Pardubic 
I. Schvaluje v rámci plnění usnesení č. Z/880/2019, I. ze dne 24. 10. 2019 „PRINCIPY ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“ (nabídkového řízení) na získání akciového podílu v společnosti HOCKEY  
CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476 (dále jen HC), které jsou přílohou tohoto usnesení s 
tím, že součástí těchto podmínek je soutěžní dialog (dialog o porozumění zadání) se všemi 
potenciálními zájemci o akciový podíl v HC s termínem jeho ukončení dnem 9. 1. 2020. 
Soutěžního dialogu se bude za město Pardubice účastnit pracovní skupina schválená rozhodnutím 
rady dne 16. 12. 2019. Právo navrhovat jednu osobu a jednoho náhradníka do pracovní skupiny 
má každá z volebních stran zastoupená v zastupitelstvu města. Pracovní skupina bude doplněna 
o představitele/zástupce Fans klubu HC.  
II. Ukládá radě města Pardubic schválit dne 13. 1. 2020 na základě soutěžního dialogu s 
potenciálními zájemci na získání akciového podílu v HC finální verzi „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ 
na získání akciového podílu v společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ 601 12 476 
(dále jen HC) s termínem pro předkládání závazných nabídek dle této dokumentace od 15. 01. 2020 
do 30. 1. 2020.  
III. Ukládá radě města Pardubic rozhodnout dne 3. 2. 2020 o pořadí uchazečů a umožnit vítěznému 
uchazeči na jeho náklady bez prodlení zpracování „Due diligence HC“.   
IV. Ukládá radě města Pardubic předložit zastupitelstvu ke schválení dne 27. 2. 2020 smluvní 
dokumentaci umožňující vstup nového akcionáře (vítězného uchazeče) do HC.  
Z: Jan Mazuch,  
T: termíny uvedeny v textu usnesení“ 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2798/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
zastupitelstvu schválit toto usnesení: 
Zastupitelstvo města Pardubic souhlasí s tím, aby součástí příloh „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“ na 
získání nového minoritního akcionáře 
do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. byly tyto garance a ujištění:   
1) a) garance zachování současných ceníkových cen v MFA (cena ledu: 2.600,-/hodinu),  
b) garance zajištění investic do MFA v takovém rozsahu, aby MFA byla vždy způsobilá pro konání  
    EXTRALIGOVÝCH UTKÁNÍ,   
2) garance zachování dotační podpory pro činnost mládeže ve výši 15,1 mil. Kč/rok,  
3) garance zachování reklamní smlouvy s hodnotu 4 mil. Kč bez DPH/rok (garance i při nižší 
soutěži),  
4) garance dokládající připravenost města k projednání a následnému uzavření akcionářské 
smlouvy s vítězným uchazečem s podmínkou, že text této smlouvy bude v souladu se splněnými 
podmínkami definovanými v této zadávací dokumentaci. Tento závazek města bude detailně 
specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem 
budoucího  schvalovacího usnesení zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s 
vítězným uchazečem.  
5) garance dokládající připravenost města k budoucímu závazku uspokojivě vypořádat závazky 
vzniklé z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 5. 12. 2019 a smlouvy o zápůjčce ze dne 14. 1. 2020 (5 
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mil. Kč dle smlouvy z 12/2019 a 15 mil. Kč dle smlouvy z 01/2020), s cílem nezatížit těmito závazky 
budoucí hospodaření HC. Tento závazek města bude detailně specifikován v akcionářské smlouvě s 
vítězným uchazečem, tj. bude předmětem budoucího schvalovacího usnesení zastupitelstva jako 
součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem.   
6) garance připravenosti města k budoucímu závazku umožnit budoucímu minoritnímu akcionáři 
získat v HC majoritní akciový podíl (navýšením základního kapitálu nebo odkoupením akcií od 
města Pardubice za cenu určenou znaleckým posudkem). Tento závazek města bude detailně 
specifikován v akcionářské smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem 
budoucího  schvalovacího usnesení zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s 
vítězným uchazečem.  
7) garance připravenosti města definovat v  akcionářské smlouvě s budoucím minoritním 
akcionářem (s vítězným uchazečem) jeho speciální postavení v tomto rozsahu: a) právo, resp. 
povinnost obsadit 2 místa ve 3 členném představenstvu, b) právo obsadit 2 místa v 7mi členné 
dozorčí radě, c) právo získat blokační vliv na změny stanov, d) právo získat blokační vliv na 
navyšování základního kapitálu. Tento závazek města bude detailně specifikován v akcionářské 
smlouvě s vítězným uchazečem, tj. bude předmětem budoucího  schvalovacího usnesení 
zastupitelstva jako součást smluvní dokumentace uzavírané s vítězným uchazečem. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2799/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
zastupitelstvu schválit toto usnesení: 
I. Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje „ZADÁVACÍ DOKUMENTACI“ na získání nového 
minoritního akcionáře do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. s právem získat 
majoritní akciový podíl, která je přílohou tohoto usnesení.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic bere na vědomí rozhodnutí rady ze dne 20.1.2020 o schválení 
členů hodnotící komise na posouzení nabídek vstupu do HC, které je přílohou DZ k tomuto 
usnesení.  
III. Zastupitelstvo města Pardubic ukládá radě města Pardubic rozhodnout dne 23. 3. 2020 o pořadí 
uchazečů, umožnit vítěznému uchazeči na jeho náklady bez prodlení zpracování „Due diligence 
HC“, a informovat o tomto rozhodnutí rady dne 26. 3. 2020 zastupitelstvo formou informativní 
zprávy.   
IV. Zastupitelstvo města Pardubic ukládá radě města Pardubic předložit zastupitelstvu ke schválení 
dne 23. 4. 2020 smluvní dokumentaci umožňující vstup nového akcionáře (vítězného uchazeče) do 
HC.  
Z: Jan Mazuch,  
T: termíny uvedeny v textu usnesení 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2800/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
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Schvaluje 
návrh změn ve složení dozorčí rady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. v tomto 
znění:  
a) z pozice člena dozorčí rady bude odvolán zástupce města pan Ivan Šubrt, 
b) do pozice člena dozorčí rady bude zvolen zástupce města pan Martin Mojžíš.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
iniciovat konání valné hromady HC v nejbližším možném termínu, který umožní realizaci těchto 
změn.  
Z: Jan Mazuch,  
T: do 29. 02. 2020 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2801/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
složení hodnotící komise pro získání nového akcionáře do společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. (dále jen HC) takto:  
1. Martin Charvát, náhradník: Radek Hejný / ANO 2011/ 
2. Filip Mezera, náhradník: Ondřej Karas / Česká pirátská strana /  
3. Jakub Rychtecký, náhradník: xxxxxxxxxxxxxxxxx / ČSSD a nestraníci pro Pardubice/ 
4. Vít Ulrych, náhradník: xxxxxxxxxxxxxxxxx / Koalice pro Pardubice/   
5. Václav Snopek, náhradník: ------------- / KSČM / 
6. Jan Mazuch, náhradník: Petr Klimpl / ODS /  
7. František Brendl, náhradník: xxxxxxxxxxxxxxxx/ Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti a STAN / 
8. Tomáš Pelikán, náhradník: xxxxxxxxxxxxxxxxx / Sdružení pro Pardubice /  
9. xxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce Dynamo Fans,  
s organizačním zajištěním z řad zaměstnanců magistrátu ve složení: Miroslav Čada (vedoucí ORS), 
Kamila Šebestyánová (tajemnice/ zapisovatelka), zástupce právního oddělení.   
Tato hodnotící komise je co do složení shodná se složením pracovní skupiny pověřené vedením 
soutěžního dialogu s potenciálními zájemci o získání akciového podílu v HC.   

 

3 
Závěrečná změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019  

- rozpočtová opatření - II. část 

 
Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- upozornil na změny v návrzích č. 017 a 020 a dále na nový návrh usnesení č. 023 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2802/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení financování rozpočtu ve výši Kč 35 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé 
financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "MŠ Svítkov - 
výstavba nové MŠ (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení financování rozpočtu ve výši Kč 60 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé 
financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky ""ZŠ Svítkov - 
přístavba - realizace (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení financování rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování 
- úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Revitalizace Letního 
stadionu - PD + ostatní služby (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení financování rozpočtu ve výši Kč 28 776,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé 
financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Revitalizace 
Letního stadionu - výkupy pozemků (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení financování rozpočtu ve výši Kč 117 000,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé 
financování - úvěry" a zároveň výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Revitalizace 
Letního stadionu - stavební práce (úvěr)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2803/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaná 
dotace - Náhrdelník na Chrudimce" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Náhrdelník na Chrudimce - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 918,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Náhrdelník na Chrudimce - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2804/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - 
Regulační plán Mlýnský ostrov" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) 
ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Regulační plán Mlýnský ostrov - vlastní zdroje" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta) na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2805/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 986,0 tis. v rámci položky 
"RFP - služby obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z 
běžných výdajů na běžné transfery. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 100,0 tis. v rámci položky 
"RFP - služby obecného hospodářského zájmu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z 
běžných výdajů na běžné transfery. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2806/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. v rámci 
položky "Památník Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových výdajů na 
běžné výdaje. 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2807/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,8 tis. položka 133. "Odvod za odnětí půdy 
ze zemědělského půdního fondu" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 174,7 tis. položka 133. "Poplatky za odnětí 
pozemku plnící funkci lesa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 397,8 tis. položka 135. "Příjmy žadatelů o 
řidičské oprávnění" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 329,0 tis. položka 136. "Správní poplatky - 
provozování živnosti" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 571,0 tis. položka 136. "Správní poplatky" a 
zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 41,9 tis. položka 1382. "Zrušený odvod z loterií" 
a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 099,3 tis. položka 1385. "Daň z technických 
her" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 687,3 tis. položka 1381. "Daň z hazardních 
her" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9 286,7 tis. položka 15. "Daň z nemovitosti" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/2808/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. "TJ Synthesia - splátka 
zápůjčky" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. položka 24. "VaK Pardubice a.s. - 
splátka zápůjčky" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/2809/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje 
ostatních nemovitostí" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň návrh na snížení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 214,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje 
dlouhodobého majetku" (správce 914 - Kancelář tajemníka) a zároveň návrh na zvýšení výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 022,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje 
pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 754,0 tis. položka 31. "Příjmy z prodeje 
bytů" (správce 914 - Kancelář tajemníka) a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/2810/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 099,7 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO 
placená plátci (1,5 % dle zam.)" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 196,2 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO 
placená plátci (závislá činnost)" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 911,4 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO placená 
poplatníky" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 351,9 tis. položka 11. "Daň z příjmů FO 
vybíraná srážkou" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 985,6 tis. položka 11. "Daň z příjmů PO" a 
zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/2811/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace 
- RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer 
z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování dotace" a zároveň návrh na 
snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO II - RPS 
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Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 300,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer 
z MO II - RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů" a zároveň návrh na snížení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Předpokládaný transfer z MO II - RPS Polabiny - Lidická, 
Ležáků, Partyzánů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 480,5 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - vlastní zdroje MO II - 
předfinancování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/2812/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - 
Lesní hospodářské osnovy" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "Lesní hospodářské osnovy - dotace" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/2813/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 162,6 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - 
ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - dotace" (správce 811 - 
Odbor hlavního architekta). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - ostatní náklady" na kapitálové výdaje 
položky "ÚS krajinné a sídelní zeleně ORP Pardubice - vlastní zdroje" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta). 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/2814/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 87,0 tis. z kapitálových transferů položky "ZŠ 
Ohrazenice - příspěvek na investice" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 10,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ 
Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné 
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. z běžných transferů položky "MŠ 
Srdíčko - revitalizace zahrady - předfinancování dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/2815/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z běžných 
transferů položky "Dostihový spolek - záštita na Velkou pardubickou - předfinancování" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 
- Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. položka 23. "Dostihový spolek - 
záštita na Velkou Pardubickou - MZe" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dostihový spolek - záštita na Vekou Pardubickou - MZe" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/2816/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 231,8 tis. položka 23. "ZŠ Waldorfská - 
vyúčtování energií" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 411,9 tis. z běžných 
transferů položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" na běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/2817/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 54,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - 
prostředky požární ochrany" a zároveň návrh na snížení příjmové části rozpočtu položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VIII" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - 
prostředky požární ochrany" a zároveň návrh na snížení příjmové části rozpočtu položka 412. 
"Dotace z rozpočtu Pk - prostředky požární ochrany - transfer MO VII" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/2818/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 700,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace 
- RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 200,0 tis. položka 23. "Předpokládaný transfer 
MO II - RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Gagarinova - XV. etapa - transfer MO II" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 237,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
URBACT - Tech Revolution" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
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položky "URBACT - Tech revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné 
výši. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 600,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace 
- Podpora integrace cizinců 2020" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Podpora integrace cizinců 2020 - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/2819/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 44,1 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
MAP rozvoje vzdělávání II" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 023,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace 
- MAP rozvoje vzdělávání II" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné 
výši. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,2 tis. z běžných 
výdajů položky "MAP rozvozje vzdělávání II - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné 
výdaje položky "MAP rozvoje vzdělávání II - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/2820/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 845,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace 
- Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň návrh na snížení výdajové 
části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - 
dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 655,6,0 tis. položka 23. "Předpokládaná 
dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni" a zároveň návrh na snížení 
výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na 
lokální úrovni - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 655,6 tis. běžné 
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni - předfinancování dotace" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/2821/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" a zároveň návrh na snížení výdajové 
části rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - 
dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 183,2 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - předfinancování dotace" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 503,6 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
ITI - Řízení Strategie integrované územní investice" a zároveň návrh na snížení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/2822/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,4 tis. v rámci 
položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na 
běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/2823/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 333,0 tis. v rámci 
položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení ve speciální třídě" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/2824/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Platba daně z přidané 
hodnoty" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 

4 
I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření - II. část 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stáhl z projednávání návrh č. 010, okomentoval změnu v návrhu č. 004 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2825/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Letní stadion - demontáž ocelových tribun" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 700,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Dostihové závodiště - montáž ocelových tribun" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/2826/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer 
MO IV - Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích" a zároveň návrh na zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v 
Nemošicích - transfer MO IV" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 850,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/2827/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 2 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky 
"Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "BD Okrajová 294-295 - sanace 
balkónů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/2828/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu města Pardubic na rok 2019 do 
rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 197,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - 
výkup pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Památník Zámeček - odborné restaurátorské práce" (správce 711 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/2829/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. v rámci 
položky "NP - areál Červeňák - demolice objektu bývalých kasáren" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 550,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "NP - areál Červeňák - demolice objektu bývalých kasáren" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/2830/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "MŠ K Polabinám - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" na kapitálové výdaje položky 
"ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/2831/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/2832/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 232,0 tis. na kapitálové výdaje položky "NP - vratky přeplatků nájemcům NP a 
pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/2833/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 15,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru 
(Poseidon)" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 15,0 tis. na kapitálové výdaje položky "CS Cihelna - Žlutý pes" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/2834/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 655,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 
1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 22,2 tis. na běžné výdaje položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Památník Zámeček - expozice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
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Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/2835/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "DS - ocenění ochranných známek" (správce 1411 
- Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/2836/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 970,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Analýza variant provozu MFA" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/2837/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13 000,0 tis. v rámci 
položky "RFP a.s. - služby obecného hospodářského zájmu - MFA" z běžných výdajů na běžné 
transfery (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/2838/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci 
položky "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných 
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci 
položky "Pilotní ověření systému sociálního bydlení" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných 
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci 
položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné 
transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci 
položky "Komunitní centrum Češkova a Komunitní centrum Husova" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. v rámci 
položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na 
běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. v rámci 
položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných 
výdajů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/2839/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 2 000,0 tis. z rozpočtu na rok 
2019 do rozpočtu na rok 2020 na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy volných BJ - 
realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/2840/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 9 000,0 tis. z rozpočtu na rok 
2019 do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce kuchyně, 
gastro a přípravny jídel" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/2841/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "DDM Beta - výměna oken - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/2842/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 870,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na investici" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultruy a sportu). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/2843/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 31 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná 
dotace - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - dotace" (správce 711 
- Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný 
transfer z MO VI - Svítkov - Lávka přes Labe vedle rosického mostu" a zároveň návrh na zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - 
transfer MO VI - Svítkov" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe vedle rosického mostu - ostatní náklady" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/2844/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 994,0 tis. z rozpočtu na rok 2019 
do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - Dukla sportovní - odkup 
garáží" (správce 711 - Obor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/2845/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků ve výši Kč 7 740,9 tis. z rozpočtu na rok 
2019 do rozpočtu na rok 2020 na kapitálové výdaje položky "Areál MAS Dukla - Dukla sportovní" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/2846/2020               (pro 8, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "MAS Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Návrh usnesení č. 010 byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2019 do rozpočtu na rok 
2020 ve výši Kč 1 150,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Inteligentní parkování kol - Cyklověž 
Aquacentrum" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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5 
DUKLA SPORTOVNÍ 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- upravil text návrhu usnesení (zrušení odkazu na důvodovou zprávu) 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2847/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh dalšího postupu projektu DUKLA SPORTOVNÍ, a to dle 
informací obsažených v příloze tohoto usnesení. 

 

6 
Dodatek ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - PAP 

PARDUBICE o.p.s. 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2848/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené 
dne 21.12.2016 mezi statutárním městem Pardubice a společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem 
Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, kterým bude rozšířena 
veřejná služba, jejímž výkonem je PAP PARDUBICE o.p.s. v plaveckém areálu Aquacentrum 
Pardubice městem pověřena, o zajištění provozu 25 metrového bazénu. Znění dodatku č. 1 je 
přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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předložit návrh uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
uzavřené dne 21.12.2016 mezi statutárním městem Pardubice a společností PAP PARDUBICE o.p.s., 
se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, dle bodu I. 
tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic. Znění dodatku č. 1 je přílohou tohoto 
usnesení. 
Z: Uchytil Aleš, vedoucí právního oddělení KT 
T: 31.1.2020 

7 
Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. 

na rok 2020 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2849/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotace na rok 2020 společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 
2664, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, ve výši  31,301.000,- Kč určené ke 
krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci služby obecného hospodářského zájmu 
(vyrovnávací platba). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2020 mezi statutárním městem Pardubice, 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, jakožto 
poskytovatelem, a společností PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Zelené Předměstí, 
Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, ve výši 31,301.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a 
výnosy vzniklých při realizaci služby obecně hospodářského zájmu (vyrovnávací platba), ve znění 
přílohy tohoto usnesení. 

8 
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2850/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s předložením projektového záměru ke schválení Zastupitelstvu města Pardubic na realizaci stavby 
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle "Rosického mostu" v souladu s Pravidly pro schvalování 
investičních záměrů. Projektový záměr je přílohou tohoto usnesení, kdy rozsah stavby je detailně 
vymezen projektovou dokumentací „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle „Rosického mostu“, 
zpracovanou 08/2019 společností TOP CON SERVIS s.r.o. 

 

9 
Pravidla pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování 

bezpečnosti 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2851/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh Pravidel pro poskytování dotací z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 
pro rok 2020, která jsou přílohou návrhu usnesení č. 1. 

 

10 
Smlouva o strategickém partnerství v oblasti propagace a reklamy s VČTV s.r.o. 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2852/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Propagace statutárního města Pardubice v regionálním 
terestrickém televizním vysílání“ dodavateli VČTV, s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice, IČ: 
28846907 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 1.000.000,-- Kč bez DPH na období od 
1.2.2020 do 31.12.2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
zajistit uzavřít Smlouvu o strategickém partnerství v oblasti propagace a reklamy,  
smlouvu o propagaci, s dodavatelem VČTV, s.r.o., Semtín 80, 533 53 Pardubice, IČ: 28846907 s 
nabídkovou cenou ve výši maximálně do 1.000.000,-- Kč bez DPH. 
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 
Termín 31.1.2020 

11 
Záležitosti komisí RmP 

 
Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/2853/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 
pana Pavla Hovorku, nar. xxxxxxxxxxxxxx (Piráti), místopředsedou Komise pro bytové a nebytové 
prostory Rady města Pardubic. 

12 
Diskuse 

 
Ze strany členů rady nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
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Schůze byla ukončena v 10:30 hodin

 
 

 
 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 

 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
………………………………………                                ……………………………………….. 
 Jan  M a z u c h                                                                    Vladimír   M a r t i n e c 
    
  
 
 
 

 
V Pardubicích dne 20.01.2020                                                 (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem: 29 stran zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 


