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Smlouva o zápůjčce 
podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2. HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  

Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice  
IČ: 60112476 
zastoupená:  Dušan Salfický, předsedou představenstva 
  Jaroslav Šuda, místopředsedou představenstva 
(dále jen „vydlužitel“) 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Zapůjčitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout vydlužiteli zápůjčku ve výši 
5,000.000,-- Kč (slovy: pětmilionůkorunčeských) k účelu uvedenému v čl. IV. této 
smlouvy, a to převodem na účet vydlužitele č. 35-6939170237/0100 nejpozději do 30 
dnů od podpisu smlouvy. 

2. Vydlužitel se zavazuje splatit tuto zápůjčku zapůjčiteli převodem na účet zapůjčitele č. 
9005-326561/0100 nejpozději do 31. 12. 2018.  

 
III. Úrok 

 
Půjčka se úročí úrokovou sazbou ve výši 2,55 % p.a. Úroková sazba je pevná po celou dobu 
smluvního vztahu. Úroky budou vypočítány z dlužné částky na bázi 365 dnů v roce a 
skutečného počtu dní čerpání. Úroky jsou splatné jednou  ročně, vždy k 31.12. kalendářního 
roku, poprvé k 31.12.2017. 

 
 

IV. Účelovost zápůjčky 
 
1. Vydlužitel se zavazuje, že poskytnutou zápůjčku použije výhradně na ekonomickou 

stabilizaci společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. 
 
2. Pro případ, že by vydlužitel použil na základě této smlouvy poskytnuté prostředky 

k jinému účelu, než který je uveden v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je povinen je 
vrátit nejpozději do 3 dnů po dni, kdy k takovémuto porušení sjednaného závazku 
došlo. 
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3. Vydlužitel se zavazuje na výzvu zapůjčitele poskytnout neprodleně zapůjčiteli řádné 
vyúčtování použití prostředků zápůjčky prostřednictvím příslušných dokladů, jakož i 
veškerou součinnost nezbytnou k ověření účelového použití zápůjčky a správnosti 
předložených dokladů. 

 
4. Pokud vydlužitel neposkytne zapůjčiteli řádné vyúčtování a eventuální součinnost 

podle předchozího odstavce, má zapůjčitel právo vyzvat písemně vydlužitele k vrácení 
zápůjčky a vydlužitel je povinen do 15 dní od obdržení této výzvy zápůjčku zapůjčiteli 
splatit. 

 
5. Pokud by vydlužitel poskytnuté prostředky z jakéhokoli důvodu nemohl ke 

sjednanému účelu použít, je povinen je vrátit zapůjčiteli do 15 dnů ode dne, kdy 
skutečnost zakládající nemožnost použití poskytnutých prostředků ke sjednanému 
účelu vznikla. 

 
V. Úroky z prodlení 

 
V případě prodlení vydlužitele se splacením zápůjčky, nebo s jejím vrácením dle čl. IV této 
smlouvy, je zapůjčitel oprávněn požadovat po vydlužiteli úroky z prodlení ve výši stanovené 
právními předpisy, v době uzavření smlouvy o zápůjčce § 1970 obč. zákoníku a nař. vlády č. 
351/2013 Sb.  
 

VI. Ostatní ustanovení 
 

Pokud vydlužitel ve splatnosti dle podmínek stanovených touto smlouvou zápůjčku nevrátí, 
bere na vědomí, že do doby jejího splacení v souladu se Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu statutárního města Pardubice, podle nichž nelze poskytnout dotaci žadateli, který 
má vůči statutárnímu městu Pardubice nesplněné závazky po splatnosti, a v souladu s 
Pravidly pro poskytování dotací z programu podpory sportu města Pardubic, nelze vydlužiteli 
takovouto dotaci ze strany zapůjčitele poskytnout, resp. jeho žádost nebude do výběrového 
řízení o poskytnutí dotace přijata.   
  

 
VII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
2. 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. 

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

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 
sjednávají, že § 564 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, 
tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků 
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podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strana může namítnout neplatnost 
smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo 
započato s plněním. 

 
4. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména 

občanským zákoníkem. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že zapůjčitel bezodkladně po uzavření této smlouvy ji  

odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 občanského zákoníku).  
 
7. Pro případ, kdy je v uzavřených smlouvách uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, 

telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany 
se dohodly, že smlouvy budou uveřejněny bez těchto údajů. Dále se smluvní strany 
dohodly, že smlouvy budou uveřejněny bez podpisů.  

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

obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které 
zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje vydlužitel 
svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru 
smluv statutárním městem Pardubice ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou. 
 
10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a 

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

 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za zapůjčitele:         Za vydlužitele: 
 
 
 
……..………….……………                                                                 ……………………………                           
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Ing. Martin Charvát                     Dušan Salfický 
 
 
 
 
……………………………     
Jaroslav Šuda 

 
                                                          
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.      Z/2017 ze dne   
 
Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 1. 10. 2016 
podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-326561/0100 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2.  HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  
  Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice  
  IČ: 60112476 
  zastoupená:  Dušan Salfický, předsedou představenstva 
    Jaroslav Šuda, místopředsedou představenstva 
  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  číslo účtu: 35-6939170237/0100 
  (dále jen „vydlužitel“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

Statutární město Pardubice uzavřelo dne 12. 1. 2017 se společností  AML Holding a.s., se 
sídlem třída Míru 2800, Pardubice, IČ:288 19 772 (dále jen „AML Holding a.s.“)  smlouvu o 
postoupení pohledávky, na základě které AML Holding a.s. postoupil na statutární město 
Pardubice svoji níže specifikovanou pohledávku , a to s příslušenstvím a právy, které 
k předmětné pohledávce náleží. Jedná se o pohledávku AML Holding a.s. za společností 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., v souhrnné výši jistiny 10,000.000,- Kč z titulu 
smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 1. 10. 2016 mezi AML Holding a.s. a HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s. ve výši jistiny 7,000.000,- Kč a z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené 
mezi AML Holding a.s. a HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. ve výši jistiny 3,000.000,- 
Kč, s tím, že k oběma byly uzavřeny dodatky č. 1 dne 22. 12. 2016,  na základě kterých   byla 
prodloužena splatnost  zápůjček do dne 31. 1. 2017. Postoupením pohledávky se statutární 
město Pardubice stává věřitelem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s z titulu výše 
uvedených smluv o zápůjčkách.   

 
III. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 10. 2016 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 22. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) spočívající v prodloužení termínu splatnosti 
zápůjčky ve výši 7,000.000,- Kč. Ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy nově zní takto:  
 



„Vydlužitel se zavazuje vrátit peněžní zápůjčku do 30. 9. 2017.“ 
 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn 

a jsou nadále platná a účinná.  
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
3. Smluvní strany se dohodly, že zapůjčitel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej 

společně s původní Smlouvou odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy včetně tohoto dodatku město 
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 prohlašují, že žádná část Smlouvy ani tohoto dodatku nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).  
 

5. Pro případ, kdy je v uzavřené Smlouvě či tomto dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová 
adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní 
strany se dohodly, že Smlouva vč. tohoto dodatku bude uveřejněna bez těchto údajů. 
Dále se smluvní strany dohodly, že k uveřejnění dojde bez podpisů.  

 
6. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by Smlouva vč. 

tohoto dodatku obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu 
a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje 
vydlužitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 
registru smluv statutárním městem Pardubice ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 
 

7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a 
srozumitelný, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich 
vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za zapůjčitele:       Za vydlužitele: 
 
 
 



……..………….…………………….                                …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                Dušan Salfický 
 
 
 
                                                                                                 ……..………….…………………. 
                                                                                                                     Jaroslav Šuda 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.            /2017 ze dne     
 
Dne:                                                                                        Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 1. 10. 2016 
podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 9005-326561/0100 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2.  HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  
  Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice  
  IČ: 60112476 
  zastoupená:  Dušan Salfický, předsedou představenstva 
    Jaroslav Šuda, místopředsedou představenstva 
  bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
  číslo účtu: 35-6939170237/0100 
  (dále jen „vydlužitel“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

Statutární město Pardubice uzavřelo dne 12. 1. 2017 se společností  AML Holding a.s., se 
sídlem třída Míru 2800, Pardubice, IČ:288 19 772 (dále jen „AML Holding a.s.“),  smlouvu o 
postoupení pohledávky, na základě které AML Holding a.s. postoupil na statutární město 
Pardubice svoji níže specifikovanou pohledávku , a to s příslušenstvím a právy, které 
k předmětné pohledávce náleží. Jedná se o pohledávku AML Holding a.s. za společností 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., v souhrnné výši jistiny 10,000.000,- Kč z titulu 
smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 1. 10. 2016 mezi AML Holding a.s. a HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s. ve výši jistiny 7,000.000,- Kč a z titulu smlouvy o zápůjčce uzavřené 
mezi AML Holding a.s. a HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. ve výši jistiny 3,000.000,- 
Kč,  s tím, že k oběma byly uzavřeny dodatky č. 1 dne 22. 12. 2016,  na základě kterých   byla 
prodloužena splatnost  zápůjček do dne 31. 1. 2017. Postoupením pohledávky se statutární 
město Pardubice stává věřitelem HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s z titulu výše 
uvedených smluv o zápůjčkách.   

 
III. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 10. 2016 ve znění dodatku 
č. 1 ze dne 22. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) spočívající v prodloužení termínu splatnosti 
zápůjčky ve výši 3,000.000,- Kč. Ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy nově zní takto:  
 



„Vydlužitel se zavazuje vrátit peněžní zápůjčku do 30. 9. 2017.“ 
 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn 

a jsou nadále platná a účinná.  
 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
3. Smluvní strany se dohodly, že zapůjčitel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku jej 

společně s původní Smlouvou odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy včetně tohoto dodatku město 
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 prohlašují, že žádná část Smlouvy ani tohoto dodatku nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).  
 

5. Pro případ, kdy je v uzavřené Smlouvě či tomto dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová 
adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní 
strany se dohodly, že Smlouva vč. tohoto dodatku bude uveřejněna bez těchto údajů. 
Dále se smluvní strany dohodly, že k uveřejnění dojde bez podpisů.  

 
6. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by Smlouva vč. 

tohoto dodatku obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu 
a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje 
vydlužitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 
registru smluv statutárním městem Pardubice ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 
 

7. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a 
srozumitelný, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich 
vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za zapůjčitele:       Za vydlužitele: 
 
 
 



……..………….…………………….                                …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                Dušan Salfický 
 
 
 
                                                                                                 ……..………….…………………. 
                                                                                                                     Jaroslav Šuda 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.            /2017 ze dne     
 
Dne:                                                                                        Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Smlouva  
o poskytnutí dotace č. xxx 

 
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 (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 29. 1. 2015 usnesením č. 
ZM/117/2015 (Směrnice č. 2/2015 – 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  

31,379.000,- Kč (slovy třicet jeden milión tři sta sedmdesát devět 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 2017, spočívající v provozování víceúčelového 
zařízení plaveckého areálu – Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice, konkrétně v 
provozování 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 10,982.650,- Kč je splatná do 20.02.2017,  
b) druhá splátka ve výši 10,982.650,- Kč je splatná do 15.06.2017, 
c) třetí splátka ve výši 9,413.700,- Kč je splatná do 30.09.2017. 

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2017. 
 

 
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, 

http://www.pardubice.eu/


 

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 25.4.2017, 
25.7.2017, 25.10.2017 a 25.1.2018. 

h) předložit poskytovateli nejpozději do  31.3.2018 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 31.12.2017. 
 
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 15.4.2018.  



 

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

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. V případě zjištění porušení rozpočtové kázně je poskytovatel oprávněn pozastavit uvolňování 

finančních prostředků. O pozastavení poskytování dotace poskytovatel příjemce písemně informuje.  
 

4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 
dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

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

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

 
 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 



 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

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

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

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

3. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů.  
 

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

5. 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. 

 
6. 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. 

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 
výtisk. 

 
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
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. ….. ze dne ….. 
� finanční prostředky pro rok 2017 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1348/2016 ze 

dne 15.12.2016.  
 
 
 



 

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 
     
 
 
 
 



1. strana 
 

Dodatek č. 1 
Příkazní smlouvy 

(Provozování veřejných pohřebišť) 
 

číslo smlouvy příkazníka: SmP – SH – 1/2016 
 

uzavřené mezi smluvními stranami 
podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

dne 19. 1. 2016 (dále též „příkazní smlouva“) 
 
 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:     Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ:    002 74 046    
DIČ:    CZ274046 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-326561/0100 
Zastoupené ve věcech smluvních: 
Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
Zastoupené ve věcech technických: 
Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic 
 
(dále též: „příkazce“) 
 
 
a 
 
 
Obchodní firma: Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
MUDr. Vítězslavem Novohradským, Ph.D., předsedou představenstva 
Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva 
Zastoupená ve věcech technických: 
Bc. Tomášem Chvojkou, manažerem vnitřní správy 
 
(dále též: „příkazník“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy 
(dále též „dodatek“) 
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I. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se podle článku IV., odstavce 3. a podle článku VI., odstavce 2. příkazní smlouvy 

dohodly na tom, že se zrušují veškerá ujednání v Příloze č. 2 příkazní smlouvy nadepsaná jako 
„Objem prací a služeb a sjednaná odměna pro rok 2016“ a nahrazují je ujednáními uvedenými 
v nové Příloze č. 2 příkazní smlouvy nazvané jako „Objem prací a služeb a sjednaná odměna pro 
rok 2017“. Příloha č. 2 upřesňuje předpokládaný objem prací a jemu odpovídající odměnu pro 
příslušný rok 2017, a je uvedena v příloze tohoto dodatku a stává se jeho nedílnou součástí.  
 

 
 

II. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle smlouvu 

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

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

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů.  
 

5. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala 
osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají 
uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje příkazník svůj souhlas se zpracováním 
těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv příkazcem ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 

což stvrzují svým podpisem. 
 

7. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.  
 
 

8. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 
1. 2017. Pro případ, že dodatek bude podepsán pozdějšího dne, smluvní strany ve vzájemném 
konsenzu prohlašují, že ujednání v tomto dodatku se budou vztahovat i k období od 1. 1. 2017 
do nabytí platnosti dodatku. 
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Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
� uzavření předmětu Dodatku č.1 Příkazní smlouvy (provozování veřejných pohřebišť)  byl schválen 

usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ….. ze dne ….. 
� finanční prostředky pro rok 2017 byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. 

Z/1348/2016 ze dne 15.12.2016.  
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne .................................. 
 
 
Za příkazce      Za příkazníka 
 
 
 
 
 
.................................................................             ................................................................. 
Ing. Martin Charvát     MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D. 
primátor města     předseda představenstva 
 
 
 
 
 
       ................................................................. 
       Ing. Lea Tomková 
       místopředsedkyně představenstva 
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Příloha č. 2 příkazní smlouvy 
 

Objem prací a služeb a sjednaná odměna pro rok 2017 
podle článku IV., odstavce 3. a podle článku VI., odstavce 2. příkazní smlouvy 

 
1. Společnost Služby města Pardubic a.s. jako příkazník se v roce 2017 zavazuje u veřejných 

pohřebišť, které jsou zřízeny a nacházejí se na pozemcích uvedených v článku I., odstavcích 1. a 
2. této příkazní smlouvy, vykonávat zejména tyto činnosti: 
 
- provádět běžnou údržbu travnatých i nezatravněných ploch uvnitř areálů hřbitovů (např. 

sekání trávy, úklid ploch) 
- provádět údržbu zeleně uvnitř areálů hřbitovů (např. výsadbu zeleně, stříhání, prořezávání, 

kácení stromů a keřů) 
- zajišťovat likvidaci náletových dřevin uvnitř areálů hřbitovů 
- provádět běžnou údržbu přístupových a ostatních cest uvnitř areálů hřbitovů (např. úklid od 

spadaného listí, v zimním období prohrnování a posyp inertním materiálem) 
- zajišťovat údržbu vodovodních sítí, studní a laviček 
- zajišťovat údržbu veřejného osvětlení uvnitř areálů hřbitovů 
- zajišťovat likvidaci hřbitovního odpadu  
- zajišťovat běžnou údržbu a opravy sakrálních prvků 
- zajišťovat údržbu válečných hrobů, městské hrobky a společných hrobů 

 
2. Odměna za předpokládaný objem prací dle této přílohy na rok 2017 byla schválena 

Zastupitelstvem města Pardubic ze dne 15.12.2016 č. usn. Z/1348/2016 a činí  1.950.000,- Kč 
(jeden milión devět set padesát tisíc korun českých) včetně DPH dle platných právních předpisů. 

 
Poznámka: Případné činnosti nad rámec této příkazní smlouvy a přílohy č. 2 smlouvy (zejména 
provádění údržby a oprav dalších součástí a příslušenství hřbitovů, např. hřbitovních zdí, oplocení) 
budou zajištěny příkazníkem jako poskytovatelem na základě objednávky vystavené příkazcem jako 
objednatelem (případně na základě smlouvy) po předchozím projednání a odsouhlasení oběma 
smluvními stranami. Úhrada těchto činností po jejich odsouhlasení příkazcem jako objednatelem 
bude provedena na základě samostatných faktur vystavených příkazníkem jako poskytovatelem.   
 
 
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne .................................. 
 
Za příkazce      Za příkazníka 
 
 
 
 
.................................................................             ................................................................. 
Ing. Martin Charvát     MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D. 
primátor města      předseda představenstva 
 
 
 
 
       ................................................................. 
       Ing. Lea Tomková 
       místopředsedkyně představenstva 



Příloha usnesení - žádosti o posunutí termínu

Přiřazeno Org. 
jednotka

Název Odst
avec

Stav Původní KT Text úkolu Komentář Nový KT

Malá Zdeňka OIT Úkol na základě 
usnesení 
ZM/32/2014 
(13512)

1 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 a) Radě města Pardubic zahájit všechny 
potřebné kroky ke zprovoznění tzv. 
rozklikávacího rozpočtu (tzn. IT aplikace 
umožňující veřejně, průběžně a v reálném 
čase, přehledně sledovat předpokládané 
příjmy, skutečné příjmy, a schválené výdaje a 
skutečné výdaje v celkové podobě a následně 
ve stromovém rozpadu po jednotlivých 
kapitolách rozpočtu až na každou jednotlivou 
položku rozpočtu) Statutárního města 
Pardubice tak, aby nejpozději od 1. 1. 2016 
byl tzv. rozklikávací rozpočet funkční.

 b) Radě města Pardubic informovat 
Zastupitelstvo města Pardubic o průběhu a 
stavu příprav tzv. rozklikávacího rozpočtu 
pravidelnými zprávami podanými na zasedání 
zastupitelstva nejblíže následující po 
skončení každého kalendářního čtvrtletí roku 
2015.

30. 11. 2016 11:28 Malá Zdeňka:
Materiál bude předložen na jednání ZmP dne 
15.12.2016 - jedná se o alokaci potřebných 
finančních prostředků na kapitolu 1814/OIT).

30.06.2017

Pilná Vladimira OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/482/2015 
(15986)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 prodej p.p.č. 2312/4 o výměře 40 m2, p.p.č. 
2312/21 o výměře 14 m2, st.p.č 8381/2 o 
výměře 3 m2 k. ú. Pardubice společnosti 
Dynamic Real s.r.o., IČ 27528961, se sídlem 
Jičín - Holínské Předměstí, Kollárova 41, za 
cenu stanovenou znaleckým posudkem 
č.3104-

30. 11. 2016 7:24 Pilná Vladimira:
V současné době je kupní smlouva na podpisu. 
Žádáme o prodloužení termínu do 30.3.2017.

30.03.2017
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Příloha usnesení - žádosti o posunutí termínu

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/483/2015 
(15987)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 převod p.p.č. 408/1 o výměře 92 m2, p.p.č. 
409/1 o výměře 73 m2, p.p.č. 418/1 o 
výměře 144 m2 k.ú. Pardubice společnosti 
Rozvojový fond Pardubice a.s., IČ 25291408, 
se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 
Pardubice, formou nepeněžitého vkladu 
(navýšení základního kapitálu společnosti).

30. 11. 2016 9:36 Macela Miroslav:
Bude řešeno dne 7.12.2016 na valné hromadě 
RFP společně s doplněním stanov. Veškeré 
podklady ohledně navýšení ZJ má ing. Čada /i 
znalecké posudky/.

30.09.2017

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/472/2015 
(15976)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 odkoupení části p.p.č. 441/1 o výměře cca 39 
m2, p.p.č. 441/2 o výměře 129 m2 k.ú. Staré 
Čívice od Jana Baránka, nar. 29.12.1981, 
trvale bytem Ke Mlýnu 172, Staré Čívice, 
Pardubice, pro investiční akci ÚMO 
Pardubice VI "Rekonstrukce komunikace v 
Chaloupkách" za cenu dle znaleckého 
posudku č. 4111/160d/2015 u p.p.č.441/1 
k.ú. Staré Čívice ve výši 19,92,-Kč/m2, u 
p.p.č.441/2 k.ú.Staré Čívice ve výši 336,-
Kč/m2. 

 �

30. 11. 2016 8:32 Macela Miroslav:
Kupní smlouvy odeslány k podpisu majitelům 
pozemků.

31.03.2017

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/473/2015 
(15977)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 odkoupení části p.p.č. 447 o výměře cca 264 
m2 k.ú. Staré Čívice od Evy Cimbálové, nar. 
23.11.1941, trvale bytem Družby 337, 
Pardubice, pro investiční akci ÚMO 
Pardubice VI „Rekonstrukce komunikace v 
Chaloupkách“ za cenu dle znaleckého 
posudku č. 4111/160d/2015 ve výši 19,92 
Kč/m2.

30. 11. 2016 8:31 Macela Miroslav:
Kupní smlouvy odeslány k podpisu majitelům 
pozemků.

31.03.2017
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Příloha usnesení - žádosti o posunutí termínu

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/474/2015 
(15978)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 odkoupení části p.p.č. 440 o výměře cca 148 
m2 k.ú. Staré Čívice od Jaroslavy Drnkové, 
nar. 18.7.1954, trvale bytem V Chaloupkách 
35, Staré Čívice, Pardubice, Miroslava 
Pechmanna, nar. 21.7.1949, trvale bytem 
Ostřešany 210, pro investiční akci ÚMO 
Pardubice VI "Rekonstrukce komunikace v 
Chaloupkách" za cenu dle znaleckého 
posudku č. 4111/160d/2015 ve výši 19,92,-
Kč/m2.

30. 11. 2016 8:30 Macela Miroslav:
Kupní smlouvy odeslány k podpisu majitelům 
pozemků.

31.03.2017

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/475/2015 
(15979)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 odkoupení části p.p.č. 446/1 o výměře cca 63 
m2, části p.p.č. 446/2 o výměře cca 216 m2 
k.ú. Staré Čívice od Martina Dubce, nar. 
19.4.1973, trvale bytem Toužimská 918/36a, 
Praha, Kbely, Vladimíra Komberce, nar. 
12.3.1955, trvale bytem Čepí 50, pro 
investiční akci ÚMO Pardubice VI 
"Rekonstrukce komunikace v Chaloupkách" 
za cenu dle znaleckého posudku č. 
4111/160d/2015, která u p.p.č. 446/1 činí 
19,92 Kč/m2, u p.p.č. 446/2 činí 336,- Kč/m2.

30. 11. 2016 8:29 Macela Miroslav:
Kupní smlouvy odeslány k podpisu majitelům 
pozemků.

31.03.2017

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/476/2015 
(15980)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 odkoupení p.p.č. 773/10 o výměře 36 m² k.ú. 
Staré Čívice od Ludmily Matysové, nar. 27. 1. 
1960, trvale bytem V Chaloupkách 63, 
Pardubice, pro investiční akci ÚMO 
Pardubice VI „Rekonstrukce komunikace v 
Chaloupkách“ za cenu dle znaleckého 
posudku č. 4111/160d/2015 ve výši 336,- 
Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po 
odstranění věcného břemene užívání 
vedeného v katastru nemovitostí pod č. V3 
4691/1996.

30. 11. 2016 8:34 Macela Miroslav:
Kupní smlouvy odeslány k podpisu majitelům 
pozemků.

31.03.2017
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Příloha usnesení - žádosti o posunutí termínu

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/477/2015 
(15981)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 odkoupení části p.p.č. 117/1 o výměře cca 
106 m2, části p.p.č. 117/3 o výměře cca 3 m2 
k.ú. Staré Čívice od Milana Mokříže, nar. 
15.7.1954, trvale bytem Ke Mlýnu 37, Staré 
Čívice, Pardubice, pro investiční akci ÚMO 
Pardubice VI "Rekonstrukce komunikace v 
Chaloupkách" za cenu dle znaleckého 
posudku č. 4111/160d/2015 u p.p.č. 117/1 
ve výši 19,92 Kč/m2, u p.p.č. 177/3 ve výši 
1.106,- Kč/m2.

30. 11. 2016 8:33 Macela Miroslav:
Kupní smlouvy odeslány k podpisu majitelům 
pozemků.

31.03.2017

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/478/2015 
(15982)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 odkoupení části p.p.č. 117/7 o výměře cca 2 
m2, části p.p.č. 117/9 o výměře cca 45 m2 
k.ú. Staré Čívice od Miroslava Mokříže, nar. 
9. 5. 1947, Anny Mokřížové, nar. 20.12.1951, 
oba trvale bytem V Chaloupkách 212, Staré 
Čívice, Pardubice, pro investiční akci ÚMO 
Pardubice VI "Rekonstrukce komunikace v 
Chaloupkách" za cenu dle znaleckého 
posudku č. 4111/160d/2015 u p.p.č. 117/7 
ve výši 1.106,- Kč/m2, u p.p.č. 117/9 ve výši 
336,- Kč/m2.

30. 11. 2016 8:33 Macela Miroslav:
Kupní smlouvy odeslány k podpisu majitelům 
pozemků.

31.03.2017

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/479/2015 
(15983)

2 Žádost o 
prodloužení 
termínu

30.11.2016 odkoupení podílu ve výši 2/3 p.p.č. 2772/5 o 
celkové výměře 13 m2 k.ú. Pardubice od 
Jiřího Palečka, nar. 8. 6. 1929, trvale bytem 
Dašická 1808, Pardubice, Jitky Kalousové, 
nar. 15.5.1945, trvale bytem Dašická 420, 
Pardubice, Milana Hrašeho, nar. 1.7.1937, 
trvale bytem Devotyho 776, Pardubice,dle 
zásad pro majetkoprávní vypořádání.

30. 11. 2016 8:42 Macela Miroslav:
Došlo k úmrtí jednoho z majitelů. Musíme 
znovu jednat s majiteli a nechat přeschválit 
usnesení.

31.12.2017
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Příloha usnesení - návrhy na vyřazení z evidence

Přiřazeno Org. 
jednotka

Název Odstavec Stav Původní KT Text úkolu Komentář
Rozhodnutí kontrolního výboru o 

ponechání či neponechání úkolu v evidenci 
(není-li buňka vyplněna, KV souhlasí s 

vypuštěním úkolu z evidence; je-li buňka 
vypúlněna, platí stanovisko KV v ní uvedené)

Pilná Vladimira OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/481/2015 
(15985)

2 Návrh na vyřazení z 
evidence

30.11.2016 prodej části p.p.č. 1295/1 o výměře části 101 m2 
k.ú. Pardubice Ivaně Drexlerové, nar. 6. 9. 1940, 
trvale bytem Husova 820, Pardubice, za cenu 
stanovenou znaleckým posudkem 
č.1897/25/2015 ze dne 24.9.2015 ve výši 700,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat 
do režimu podléhajícímu DPH. Kupní cena bude 
povýšena o částku 2.500,- Kč uhrazenou 
statutárním městem Pardubice za znalecký 
posudek.

25. 4. 2016 10:15 Pilná Vladimira:
Kupní smlouva uzavřena dne 29.2.2016, právní 
účinky vkladu vznikly dne 15.4.2016 - úkol 
splněn.

Balousová 
Dagmar

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/484/2015 
(16057)

2 Návrh na vyřazení z 
evidence

30.11.2016 uzavřít kupní smlouvu na pozemky. Z: Dagmar 
Balousová T: 30.11.2016

25. 5. 2016 12:54 Balousová Dagmar:
Kupní smlouva se společností Chládek a Tntěra 
Pardubice,a.s. byla uzavřena dne 5.4.2016 
(právní účinky vkladu nastaly ke dni 13.4.2016. 
Úkol splněn.

Moravec 
Martin

OD Úkol na základě 
usnesení 
ZM/484/2015 
(16058)

2 Návrh na vyřazení z 
evidence

30.11.2016 uzavřít kupní smlouvu na technickou 
infrastrukturu. Z: Martin Moravec T: 30.11.2016

8. 8. 2016 12:11 Moravec Martin:
Dne 5.4.2016 byla uzavřena kupní smlouva.

Balousová 
Dagmar

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/468/2015 
(15972)

3 Návrh na vyřazení z 
evidence

30.11.2016 prodej části p.p.č. 214/13 o výměře cca 843 m2 
k.ú. Svítkov Lence Shamshomové, nar. 28. 9. 
1972, Mazenu Shamshomovi, nar. 19. 5. 1970, 
oba trvale bytem Husova 1848, Pardubice, za 
cenu 590,-Kč/m2 po doložení geometrického 
plánu na oddělení pozemku žadatelem a před 
kolaudací stavby rodinného domu s tím, že 
statutární město Pardubice odvede DPH ze 
schválené kupní ceny finančnímu úřadu.

6. 4. 2016 20:11 SHP install:
26.2.2016 08:51 Vladimíra Pilná: Kupní smlouva 
uzavřena dne 18.12.2015, právní účinky vkladu 
vznikly dne 22.12.2015 - vypustit ze sledování.

Balousová 
Dagmar

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/469/2015 
(15973)

2 Návrh na vyřazení z 
evidence

30.11.2016 bezúplatný převod podílu ve výši 1/5 p.p.č. 22/1 o 
celkové výměře 5046 m2 k.ú. Mikulovice u 
Pardubic Obci Mikulovice, IČ 00273961, se sídlem 
Valčíkova 52, Mikulovice, okres Pardubice. 
Z:Dagmar Balousová T:30.11.2016

14. 4. 2016 11:08 Balousová Dagmar:
Darovací smlouva s obcí Mikulovice byla 
uzavřena dne 16.3.2016. Úkol splněn.
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Příloha usnesení - návrhy na vyřazení z evidence

Macela 
Miroslav

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/470/2015 
(15974)

2 Návrh na vyřazení z 
evidence

30.11.2016 směnu části p.p.č. 1412/1 o výměře cca 7 m2 k.ú. 
Pardubice ve vlastnictví Zdeňka Lochmana, nar. 
22. 9. 1946, trvale bytem Na Spravedlnosti 2618, 
Pardubice, za část p.p.č. 2679/2 o výměře cca 7 
m2 k.ú. Pardubice ve vlastnictví statutárního 
města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice, formou dvou 
bezúplatných převodů.

24. 11. 2016 13:11 Macela Miroslav:
Oboustranná darovací smlouva uzavřena dne 
21.10.2016 s právními účinky 25.10.2016. Úkol 
splněn

Balousová 
Dagmar

OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/471/2015 
(15975)

2 Návrh na vyřazení z 
evidence

30.11.2016 1.bezúplatný převod části p.p.č. 52/10 o výměře 
cca 55 m2 k.ú. Pardubičky z vlastnictví 
statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se 
sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, do 
vlastnictví Ondřeje Vosyky, nar. 21.7.1978, trvale 
bytem Pod Tvrzí 452, Odolena Voda za podmínky 
respektování územní studie " Úprava 
archeologického naleziště Pardubičky " Ing. arch. 
Pavla Mudruňky z roku 2009 a za podmínky úseku 
památkové péče: Do smlouvy o převodu 
doporučuji zakomponovat povinnost vlastníka 
(nového) podle § 7 odst. 4 zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "památkový zákon"), a to do 30 
dnů po uskutečněné změně vlastnictví oznámit 
změnu vlastnictví odborné organizaci státní 
památkové péče (Národní památkový ústav, 
ústřední pracoviště, Valdštejnské náměstí 3, 118 
01 Praha 1 - Malá Strana), dále informaci, že se 
jedná o kulturní památku vyplývající z § 9 odst. 4 
památkového zákona a dále i upozornění, že 
podle § 14 odst. 1. je vlastník kulturní památky 
povinen k zamýšlené údržbě, opravě, rekonstrukci 
nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího 
prostředí povinen si předem vyžádat závazné 
stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru 
správních agend, úseku památkové péče, jako 
věcně a místně příslušného orgánu státní 

13. 6. 2016 8:43 Balousová Dagmar:
Mezi městem Pardubice a Ing. Vosykou byla 
uzavřena Vzájemná darovací smlouva o 
bezúpaltném převodu p.p.č. 52/63 a p.p.č. 
2/13k.ú. Pardubičky dne 12.5.2016. Právní 
účinky vkladu práv nastaly ke dni 16.5.2016. 
Úkol dle bodu 1. i 2. splněn.
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Příloha usnesení - návrhy na vyřazení z evidence

Pilná Vladimira OMI Úkol na základě 
usnesení 
ZM/480/2015 
(15984)

2 Návrh na vyřazení z 
evidence

30.11.2016 prodej st.p.č. 8913 o výměře 262 m2, části p.p.č. 
1718/1 o výměře cca 18 m2 k.ú. Pardubice Miloši 
Kynclovi, nar. 6.1.1951, trvale bytem Pichlova 
2169, Pardubice, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č.3101-147/2015 ze dne 17.9.2015 ve 
výši 1.000,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. 
Geometrickým plánem potvrzeným společností 
Služby města Pardubic a.s. bude zaměřena pouze 
část p.p.č.1718/1 o výměře cca 18 m2 
k.ú.Pardubice, která nebude zatížena ochranným 
pásmem kabelového vedení a stožáru veřejného 
osvětlení.

9. 6. 2016 13:17 Pilná Vladimira:
Kupní smlouva na st.p.č.8913 k.ú.Pardubice 
uzavřena dne 22.12.2015, právní účinky vkladu 
dne 22.12.2015, kupní smlouva na část 
 p.p.č.1718/1k.ú.Pardubice uzavřena dne 
3.5.2016, právní účinky vkladu dne 4.5.2016. 
Úkol splněn.

Charvát Martin VIP Úkol na základě 
usnesení 
ZM/636/2015 
(17412)

1 Návrh na vyřazení z 
evidence

24.11.2016 připravit a předložit zastupitelstvu k projednání 
návrh řešení problematiky veřejné podpory ve 
vztahu k PAP PARDUBICE o.p.s., areálu Skatepark 
a Tipsport aréně, a to v podobě konkrétního 
právního aktu, upravujícího tuto záležitost v 
souladu s příslušnými právními předpisy.

25. 11. 2016 12:51 Pavlová Lucie:
Komentář zaslán sekretariátem primátora: 
Usnesení je splněno. Zpráva byla předložena 
zastupitelstvu města Pardubic dne 24. 11. 2016 
k projednání. Doporučujeme vypustit ze 
sledování.

Usnesení je v sestavě pouze nedopatřením; 
bylo zrušeno již usnesením ZmP č. 
Z/1096/2016 (o vyřazení usnesení rozhodl 
KV již na jednání 14.11.2016).

Turek Jiří KT Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1096/2016

2 Návrh na vyřazení z 
evidence

24.11.2016 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá předložit 
Zastupitelstvu města Pardubic k projednání finální 
návrh řešení problematiky veřejné podpory ve 
vztahu k PAP PARDUBICE o.p.s.
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru
Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a 
strategie
Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a 
investic
T: bezodkladně po obdržení stanoviska 
Generálního finančního ředitelství k otázce platby 
DPH, nejpozději však do 24.11.2016“.

14. 11. 2016 8:45 Turek Jiří:
Splněno, zpráva předložena na jednání ZmP.
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Příloha usnesení - návrhy na vyřazení z evidence

Turek Jiří KT Úkol na základě 
usnesení - 
Z/1097/2016

2 Návrh na vyřazení z 
evidence

24.11.2016 Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá informovat 
Zastupitelstvo města Pardubic o dalším vývoji ve 
věci provozu areálu Skateparku.
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka
Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a 
investic
T: do 24.11.2016“.

17. 10. 2016 7:25 Turek Jiří:
Bude splněno předložením zprávy na jednání 
ZmP 24.11.2016.
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KOMUNITNÍ PLÁN 
sociálních a souvisejících slu!eb m"sta Pardubic 
na období 2017–2020



Vá!ení spoluob#ané,

práv! otevíráte dokument, díky kterému získáte informace o"so-
ciálních a"souvisejících slu#bách v"na$em m!st! a"jejich rozvoji. 
Komunitní plán je v%sledkem dlouhodob! probíhajícího procesu, 
kter% aktualizuje cíle a" opat&ení jednotliv%ch pracovních sku-
pin tak, aby odpovídaly místním pot&ebám a"byly poskytovány 
efektivn!. Historicky se jedná o"t&etí dokument, kter% statutár-
ní m!sto Pardubice jako zadavatel zpracovalo a"kter% je ur'en 
na"období roku 2017–2020. Metoda komunitního plánování je 
zalo#ena na"dialogu a"spolupráci mezi organizacemi, které so-
ciální slu#by nabízejí, mezi klienty, kte&í sociální slu#by vyu#ívají 
a"m!stem Pardubice, je# cel% proces koordinuje. Musíme si uv!-
domit, #e mnoho z"nás sociální slu#by vyu#ilo nebo v"budoucnu 

vyu#ije pro sebe 'i pro své blízké, a"proto vytvo&ení stabilní a"fun-
gující sít! sociálních slu#eb je na$ím spole'n%m cílem.

V!&ím, #e tento dokument bude pro Vás srozumiteln%m 
pr(vodcem a"#e p&isp!je ke"zlep$ení kvality #ivota lidí, kte&í to 
na"území na$eho m!sta pot&ebují. M(#e se jednat o"seniory, lidi 
se zdravotním posti#ením 'i du$evní poruchou, rodiny s"d!tmi, 
cizince a"men$iny nebo ob'any ohro#ené sociálním vylou'ením. 
D!kuji v$em, kte&í se podíleli na"tvorb! komunitního plánu a"ak-
tivn! se zapojují do"procesu komunitního plánování. 

Mgr."Jakub Rychteck% 
nám!stek primátora, statutárního m!sta Pardubic
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SEZNAM POU(IT)CH ZKRATEK
KPSS – komunitní plánování sociálních slu#eb
LDN – lé'ebna dlouhodob! nemocn%ch
MmP – Magistrát m!sta Pardubic 
Pk – Pardubick% kraj 
PAS – poruchy autistického spektra
ZSS – zákon o"sociálních slu#bách
OA – osobní asistence 
TZP – t!#ké zdravotní posti#ení 
ÚP )R – Ú&ad práce )eské republiky
MPSV )R – Ministerstvo práce a"sociálních v!cí )eské republiky 
M*MT )R – Ministerstvo $kolství, mláde#e a t!lov%chovy )eské republiky
MZ )R – Ministerstvo zem!d!lství )eské republiky
DPMP – Dopravní podnik m!sta Pardubic
CS – cílová skupina
MO – m!stsk% obvod
)SÚ – )esk% statistick% ú&ad
OSV – odbor sociálních v!cí
NNO – nestátní neziskové organizace
NPK – Nemocnice Pardubického kraje
OAMP – Odbor azylové a"migra'ní politiky Ministerstva vnitra )R
VTOS – v%kon trestu odn!tí svobody
PMS )R – Proba'ní a"media'ní slu#ba )eské republiky
SsmP – Sociální slu#by m!sta Pardubic
SP – sociální pracovník
PSS – pracovník v"sociálních slu#bách
SmP – statutární m!sto Pardubice
)AA – )eská abilympijská asociace
FB – facebook
ÚZIS )R – Ústav zdravotnick%ch informací a statistiky )eské republiky
OSPOD – Odd!lení sociáln!-právní ochrany d!tí
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1. OBECNÉ INFORMACE O$M*ST* PARDUBICE

Charakteristika m"sta Pardubic
Pardubice jsou jedním z"nejkrásn!j$ích v%chodo'esk%ch m!st. Le#í 
na"soutoku &ek Labe a"Chrudimky. M!sto má rozlohu tém!& 78 km+ 
a"p&ibli#n! 90"000 stál%ch obyvatel. Le#í v"nadmo&ské v%$ce 215 
a# 237 metr( nad mo&em.

Pardubice jsou velmi dob&e dopravn! dostupné, jsou #elezni'-
ním dopravním uzlem. Vzdálenost od"Prahy je pouh%ch 104 km. 
V%hodou je i"p&ítomnost leti$t! se smí$en%m provozem.

Pardubice jsou m!stem s"v%raznou správní, obytnou, obslu#-
nou a"v%robní funkcí hradecko – pardubické aglomerace. Ke"dni  
1. 1. 2016 #ilo ve"m!st! Pardubice 89"638 trvale bydlících obyva-

tel, z"toho 48,7 % mu#( a"51,3 % #en. Jedná se tedy podle po'tu 
obyvatel o"desáté nejv!t$í m!sto )eska. Po'et obyvatel Pardubic 
ji# od"po'átku 19. století pom!rn! prudce stoupal z"d(vod( vel-
kého r(stu pr(myslové v%roby, která zaznamenala velk% rozmach 
po"napojení m!sta Pardubice na"hlavní #elezni'ní tra, Praha – )es-
ká T&ebová. Od" roku 1994 se v$ak po'et trvale #ijících obyvatel 
stále sni#uje a"dochází ke"stárnutí populace.

M!sto se postupn! rozr(stalo o"okolní obce, jejich# jména z(-
stala zachována nejen v"názvech katastrálních území, ale i"v"ozna-
'ení m!stsk%ch 'ástí. Pardubice sestávají z"celkem 20 katastrál-
ních území a"v"sou'asnosti se 'lení do"8 m!stsk%ch obvod(:

M-STSKÉ OBVODY

MO IIIMO I

MO II

MO VII

MO VI

MO V

MO IV

MO VIII

Obrázek 1: Mapa m!stsk%ch obvod( Pardubic, zdroj: odbor hlavního architekta, Magistrát m!sta Pardubic
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P&ehled m!stsk%ch obvod( Pardubic

Pardubice I Bílé P&edm!stí ('ást), Pardubice-Staré M!sto, Zámek, Zelené P&edm!stí ('ást)

Pardubice II Polabiny, Cihelna

Pardubice III Bílé P&edm!stí ('ást), Studánka ('ást)

Pardubice IV Bílé P&edm!stí ('ást), )erná za"Bory, Drozdice, Mn!tice, Nemo$ice, Pardubi'ky, Staro'ernsko, Studánka ('ást), 
.i#ín

Pardubice V Dra#kovice, Nové Jesen'any, Zelené P&edm!stí ('ást)

Pardubice VI Lány na"D(lku, Opo'ínek, Popkovice, Staré )ívice, Svítkov, Zelené P&edm!stí ('ást)

Pardubice VII Doubravice, Ohrazenice, Rosice, Semtín, Trnová

Pardubice VIII Hostovice

Tabulka '. 1, zdroj: odbor hlavního architekta MmP

Demogra+cké údaje o$m"st" Pardubice
V%voj a$struktura obyvatel m"sta Pardubice:
K"1. 1. 2016 #ilo v"Pardubicích dle )eského statistického ú&adu 
89"638 obyvatel, z"toho 43"689 mu#( a"45"949 #en. Údaj zahr-
nuje také cizince s"vízy nad 90 dn(, cizince s"p&iznan%m azylem, 
ob'any zemí EU s"p&echodn%m pobytem na"území )R a"ob'any 
t&etích zemí s"dlouhodob%m pobytem. 

Zdej$í populace pom!rn! siln! klesala v" letech 1994–2004, 
poté se trend zvrátil a" následoval pozvoln% nár(st obyvatel. 
V"roce 2009 po'et obyvatel m!sta prolomil po"osmi letech zno-
vu hranici 90"000. O"dva roky pozd!ji sice pod tento symbolick% 
mezník op!t klesl, p&esto byl v"roce 2014 zaznamenán meziro'ní 
nár(st o"261 obyvatel, jeho# p&í'inou byla p&edev$ím migrace. 
V"pr(b!hu roku 2015 v$ak do$lo op!t k"poklesu o"55 obyvatel. 

Po'et obyvatel Pardubic v"letech 1993–2015

Rok Po#et obyvatel Rok Po#et obyvatel

1994 94"141 2005 88"260

1995 93"777 2006 88"316

1996 93"134 2007 89"245

1997 92"980 2008 89"892

1998 92"495 2009 90"077

1999 92"069 2010 90"401

2000 91"309 2011 89"552

2001 90"171 2012 89"467

2002 89"725 2013 89"432

2003 88"741 2014 89"693

2004 88"181 2015 89"638

Tabulka '. 2, zdroj: )SÚ
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Graf '. 1, zdroj: Magistrát m!sta Pardubic

Zastoupení v!kov%ch kategorií obyvatel Pardubic ve"v!ku od"15 let:

V"ková kategorie Po#et obyvatel Podíl v$%

15–19 3$465 3,86

20–24 4$755 5,30

25–29 6$373 7,11

30–34 6$698 7,47

35–39 7$675 8,56

40–44 6$658 7,42

45–49 5$629 6,28

50–54 5$585 6,23

55–59 5$789 6,45

60–64 6$221 6,94

65–69 5$659 6,31

70–74 4$412 4,92

75–79 3$232 3,60

80–84 2$714 3,03

85 a$více 1$919 2,14

Tabulka '. 3: zdroj: Prognóza v%voje po'etního stavu a"pohlaví v!kové struktury obyvatelstva statutárního m!sta Pardubic na"období 2013–2050

Grafické znázorn!ní v%voje po'tu obyvatel k"31. 12. 2015

Sou'asná v!ková struktura m!sta Pardubic odpovídá dlou-
hodobému stárnutí populace v")eské republice. Dosp!lí v"pro-
duktivním v!ku (18–64 let) tvo&í 63 % obyvatel m!sta, zatímco 

podíl senior( (20 %) je o"ne# 3 % vy$$í ne# d!tí a"mladistv%ch 
do"17 let v!ku. 
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2.  INFORMACE O$SOCIÁLNÍCH SLU(BÁCH  
NA$ÚZEMÍ M*STA PARDUBIC

Financování sociálních a$souvisejících 
slu!eb ve$m"st" Pardubice
Finan'ní prost&edky spravované na"kapitole odboru sociálních 
v!cí byly pro rok 2016 ve"v%$i 94"902"000 K'. V%$e finan'ních 
prost&edk( vy'len!n%ch pro dota'ní titul Program podpory v"so-
ciální oblasti na"rok 2016 tvo&ila 2 % z"celkového rozpo'tu m!s-
ta. Pro rok 2016 se jednalo o"celkovou 'ástku 19"210"000 K',  
která zahrnuje dota'ní titul Program podpory v"sociální oblas-
ti a" prost&edky na" nájemné p&i Programu podpory v" sociální 
oblasti. Dále je z kapitoly OSV financován Program prevence 

kriminality a"zvy$ování bezpe'nosti (dota'ní titul Prevence kri-
minality a"zvy$ování bezpe'nosti 1"000"000 K', dota'ní titul 
Prevence po#ární ochrany 500"000 K') a Program podpory ve 
zdravotní oblasti ve v%$i 288 100 K'.

P'ehled o sociálních a souvisejících 
slu!bách ve$m"st"
V"souladu se zákonem '. 108/2006 Sb., o"sociálních slu#bách, 
v"platném zn!ní, jsou na"území m!sta Pardubice poskytovány 
následující registrované sociální slu#by:

PO,ET REGISTROVAN)CH SOCIÁLNÍCH SLU(EB V$PARDUBICÍCH DLE REGISTRU SOCIÁLNÍCH SLU(EB:

#íslo  
§

Název sociální slu!by
(v$závorce jsou uvedeny  

zkrácené názvy poskytovatel-)

Po#et 
poskytovatel-

Podíl +nancování 
z$Programu 

podpory v$sociální 
oblasti v$%

§ 37 Sociální poradenství
(AUDIOHELP, Bíl% kruh bezpe'í, Centrum pro zdravotn! posti#ené a"seni-
ory Pk, Laxus, Most pro, Národní rada osob se zdravotním posti#ením )R, 
Ob'anská poradna Pce, Poradna pro rodinu Pk, Romodrom, Správa uprchlic-
k%ch za&ízení MV )R, TyfloCentrum Pardubice, VIDA)

12 4,59

Sociální poradenství celkem: 12

§ 39 Osobní asistence
(Centrum pro zdravotn! posti#ené a"seniory Pk, )eská abilympijská aso-
ciace, HEWER, Oblastní charita Pardubice, Základní $kola a"Praktická $kola 
SVÍTÁNÍ)

5 7,36

§ 40 Pe'ovatelská slu#ba
(KAMILKA, Oblastní charita Pardubice, Pomocník v"akci, Sociální slu#by m!s-
ta Pardubic)

4 7,61

§ 41 Tís/ová pé'e 0 0

§ 42 Pr(vodcovské a"p&ed'itatelské slu#by
(TyfloCentrum Pardubice)

1 0,30

§ 43 Podpora samostatného bydlení 0 0

§ 44 Odleh'ovací slu#by
(Oblastní charita Pardubice)

1 3,80

§ 45 Centra denních slu#eb
(K0I.OVATKA handicap centrum, Most do"#ivota)

2 1,35
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§ 46 Denní stacioná&e
(MIREA denní stacioná&, Sociální slu#by m!sta Pardubic)

2 0,95

§ 47 T%denní stacioná&e 0 0

§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním posti#ením 0 -

§ 49 Domovy pro seniory
(Sociální slu#by m!sta Pardubic)

1 ***

§ 50 Domovy se zvlá$tním re#imem
(Sociální slu#by m!sta Pardubic)

1 ***

§ 51 Chrán!né bydlení
(Domov pod Ku/kou)

1 0 ****

Slu!by sociální pé#e celkem: 18

§ 54 Raná pé'e
(Rodinné Integra'ní Centrum, St&edisko rané pé'e v"Pardubicích)

2 0 *

§ 55 Telefonická krizová pomoc
(KONTAKT)

1 0,11

§ 56 Tlumo'nické slu#by 0 -

§ 57 Azylové domy
(SKP-CENTRUM) 

1 individuální 
financování

§ 58 Domy na"p(l cesty
(SKP-CENTRUM)

1 0 **

§ 59 Kontaktní centra
(Laxus)

1 2,92

§ 60 Krizová pomoc
(SKP-CENTRUM) 

1 individuální 
financování

§ 60a Interven'ní centra
(SKP-CENTRUM)

1 0*

§ 61 Nízkoprahová denní centra
(SKP-CENTRUM)

1 2,84

§ 62 Nízkoprahová za&ízení pro d!ti a"mláde#
(SKP-CENTRUM)

1 3,41

§ 63 Noclehárny
(SKP-CENTRUM)

1 individuální 
financování

§ 64 Slu#by následné pé'e
(Laxus, Pé'e o"du$evní zdraví)

2 1,05

§ 65 Sociáln! aktiviza'ní slu#by pro rodiny s"d!tmi
(ABATAB, Centrum pro d!tsk% sluch Tamtam, DaR – Centrum pro dít! 
a"rodinu, Oblastní charita Pardubice, Rodinné Integra'ní Centrum)

5 3,45
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§ 66 Sociáln! aktiviza'ní slu#by pro seniory a"osoby se zdravotním posti#ením
(APOLENKA, CEDR Pardubice, TyfloCentrum Pardubice)

3 1,77

§ 67 Sociáln! terapeutické dílny
(CEDR Pardubice, Pé'e o"du$evní zdraví – st&edisko V%m!ník, Základní $kola 
a"Praktická $kola Svítání)

3 0 **

§ 68 Terapeutické komunity 0 -

§ 69 Terénní programy
(Laxus, Romodrom, SKP-CENTRUM, Správa uprchlick%ch za&ízení MV )R)

4 6,62

§ 70 Sociální rehabilitace
(APOLENKA, AUDIOHLEP, Centrum pro zdravotn! posti#ené a"seniory Pk, 
)eská abylimpijská asociace, K0I.OVATKA handicap centrum, Pé'e o"du-
$evní zdraví – st&edisko V%m!ník, Pé'e o"du$evní zdraví)

7 11,55

Slu!by sociální prevence celkem: 35

Tabulka '. 4, zdroj: Registr sociálních slu#eb, údaje k"9/2016

* Tyto sociální slu#by byly podpo&eny Pardubick%m krajem ve"v%$i 100 % optimálních náklad(.
** Tyto sociální slu#by byly podpo&eny Pardubick%m krajem ve"v%$i 95 % optimálních náklad(, dle doporu'ení kraje m!lo b%t 5 % náklad( financováno z"rozpo'tu obce. 
Vzhledem k"tomu, #e v%$e dotace od"Pk p&evy$ovala celkov% rozpo'et projektu uveden% v"#ádostech o"dotace od"statutárního m!sta Pardubice, nebylo #ádostem 
vyhov!no.
*** Jedná se o"p&ísp!vkové organizace statutárního m!sta Pardubice, financování probíhá p&ímo z"kapitoly odboru sociálních v!cí. 
**** Organizace si ne#ádala o"dotaci z"rozpo'tu statutárního m!sta Pardubice.

Neregistrované slu!by a$související aktivity +nancové z$Programu podpory v$sociální oblasti: 
Dobrovolnick% program TyfloCentra Pardubice (TyfloCentrum Pardubice), Doprovázení a"pé'e o"dít! (Rodinné Integra'ní Centrum), 
Charitní p(j'ovna zdravotních pom(cek (Ochpa), Doprava a"doprovod osob se sní#enou sob!sta'ností (Oblastní charita Pardubice), 
Sociální $atník (Oblastní charita Pardubice), Domácí hospicová pé'e (Oblastní charita Pardubice), Duhové noviny pro osoby se zdravotním 
posti#ením (Národní rada osob se zdravotní posti#ením )R), Multiklub pod Mostem (Most pro), Integra'ní kurzy pro cizince (Most pro), 
Dobrovolnické centrum (Koalice nevládek Pardubicka), Za&ízení FOD Klokánek v"Pardubicích (Fond ohro#en%ch d!tí), Klub Lví'ek ()eská 
abilympijská asociace), S"kamarády na"zku$enou ()eská abilympijská asociace), Bezbariérová doprava ()eská abilympijská asociace), 
P(j'ovna rehabilita'ních a"kompenza'ních pom(cek (Centrum pro zdravotn! posti#ené Pardubického kraje a"seniory), Provozní místnost 
– Setkávání bez bariér (Centrum pro zdravotn! posti#ené Pardubického kraje a"seniory), Na"cest! do"#ivota – podpora a"doprovázení 
mlad%ch lidí z"d!tsk%ch domov(, p!stounské pé'e a"ohro#en%ch rodin (Centrum Don Bosco – Salesiánsk% klub mláde#e) 
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3.  ZÁKLADNÍ INFORMACE O$KOMUNITNÍM  
PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A$SOUVISEJÍCÍCH 
SLU(EB V$PARDUBICÍCH

Co je komunitní plánování
Komunitní plánování v"sob! integruje dva pojmy: komunita (z"lat. 
„communitas“) a" plánování. Komunitu m(#eme definovat jako 
lidské spole'enství, jeho# p&íslu$níci jsou vzájemn! spojeni ur-
'itou sp&ízn!ností a"vzájemnou spoluprací, a"plánování jako ma-
na#ersk% p&ístup.

Komunitní plánování sociálních slu#eb je $irok% a"otev&en% 
proces zji$,ování pot&eb a"hledání zdroj( v"oblasti sociálních slu-
#eb. Je zalo#en na"zapojování v$ech osob, kter%ch se daná oblast 
t%ká a"na"vyjednávání.

Cílem komunitního plánování je vtáhnout do"diskuze o"rozvo-
ji sociálních slu#eb co nej$ir$í ve&ejnost a"nastavit sí, sociálních 
slu#eb tak, aby odpovídala pot&ebám a"specifik(m daného regionu 
co do"nabídky poskytovan%ch slu#eb, jejich dostupnosti a"kvality.

Dosa#en% v%sledek by m!l b%t p&ijat a"podporován v!t$inou 
ú'astník( a"m!l by tak zaru'it, #e finan'ní prost&edky jsou posky-
továny a"vyu#ívány hospodárn! a"vyhovují jak zji$t!n%m pot&ebám 
obyvatel, tak i"finan'ním zdroj(m zadavatele sociálních slu#eb. 

Komunitní plán
V%sledkem procesu komunitního plánování je komunitní plán, 
kter% ur'uje sm!r rozvoje sociální oblasti, navrhuje sí, sociálních 
slu#eb na"území m!sta Pardubic a"zárove/ je d(le#it%m nástro-
jem pro její &ízení a"optimalizaci, nebo, je vodítkem pro rozd!lo-
vání dotací m!sta do"sociální oblasti. 
Komunitní plán sociálních a" souvisejících slu#eb statutárního 
m!sta Pardubice na"období 2017–2020 je t&etím st&edn!dob%m 
plánem m!sta pro sociální oblast. Jde o"spole'n%"v%stup ze spo-
lupráce mezi u#ivateli, poskytovateli a"zadavatelem. 

Principy komunitního plánování
Proces komunitního plánování vychází z"n!kolika základních prin-
cip(, které kladou d(raz na:
• ú'ast zástupc( nejmén! t&í stran, tj. u#ivatel(, zadavatel( 

a"poskytovatel(,
• rovnost mezi v$emi ú'astníky plánování,
• plánování takov%ch slu#eb, které reagují na"skute'né pot&eby,
• dohodu v$ech zú'astn!n%ch stran, která je up&ednost/ová-

na p&ed hlasováním,
• otev&enost procesu, tzn. p&ístup ve&ejnosti k" informacím 

o"procesu plánování a"napl/ování komunitního plánu,

• dosa#itelnost p&ijat%ch &e$ení, která musí b%t p&im!&ená 
místním podmínkám a"zdroj(m, pravidelné opakování proce-
s( plánování a"realizace.

Kde se dozvíte více?
Informace o"komunitním plánování a"mo#nostech, jak se do"n!ho 
zapojit, najdete na"webov%ch stránkách m!sta Pardubice, v"sekci 
Komunitní plánování 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/

Základní subjekty komunitního  
plánování jsou: 
• zadavatel: statutární m!sto Pardubice, které je odpov!dné 

za"zaji$t!ní slu#eb a"je garantem realizace v%stupu komunit-
ního plánování. Podpora ze strany m!sta a"jejich politick%ch 
reprezentant( je základní podmínkou pro uskute'/ování pro-
cesu komunitního plánování.

• u!ivatelé slu!eb: ti, kte&í aktivn! slu#by vyu#ívají, p&íp. zá-
jemci o"slu#bu, lidé v"nep&íznivé tí#ivé #ivotní situaci, kterou 
nejsou schopni zvládat sv%mi silami. Práv! jejich pohled je 
v"celém plánování nepostradateln%, nebo, v"optimálním p&í-
pad! má nabídka sociálních slu#eb odpovídat jejich pot&ebám.

• poskytovatelé slu!eb: ti, kdo slu#by poskytují, a" to bez 
ohledu na" z&izovatele. Jsou odborníky pro jednotlivé cílo-
vé skupiny, znají stávající poptávku i"p&edpokládan% v%voj 
v"dané oblasti.

zadavatel

u#ivatel poskytovatel
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Organiza#ní struktura komunitního 
plánování sociálních slu!eb ve m"st" 
Pardubice

Pracovní skupiny
Pracovní skupiny komunitního plánování sociálních slu#eb 
v"Pardubicích (dále jen Pracovní skupiny) jsou poradními a"ini-
ciativními skupinami Komise pro sociální a"zdravotní v!ci p&i 
Rad! m!sta Pardubic (dále jen Komise). 

Pracovní skupiny jsou nepolitické, odpovídají za"vytvá&e-
ní profilu dané cílové skupiny, za" definování problémov%ch 
oblastí, za"formulaci strategick%ch cíl(, priorit a"opat&ení ko-
munitního plánu a"provád!jí hodnocení uskute'n!n%ch akti-
vit. Dále usilují o"rozvoj sít! sociálních a"souvisejících slu#eb 
na"území m!sta Pardubic. 

Pracovní skupiny hierarchicky spadají pod Komisi, k"pra-
videlnému setkávání dochází jednou v"m!síci mimo letních 
prázdnin.

Koordina#ní skupina
Komunikaci mezi Pracovními skupinami a"Komisí, mezi Pracov-
ními skupinami navzájem a"komunikaci s"dal$ími subjekty zpro-
st&edkovává Koordina'ní skupina.

Koordina'ní skupina je zodpov!dná za"svoji 'innost Komisi 
pro sociální a"zdravotní v!ci p&i Rad! m!sta Pardubic. Odpoví-
dá za"'innost Pracovních skupin a"za"zpracování komunitního 
plánu, napl/ování jeho cíl( a"opat&ení a"zaji$,uje propojování 
odborné a"politické roviny. Má dále právo svolávat mimo&ádné 
jednání Pracovních skupin, m(#e po#ádat o"svolání mimo&ád-
ného jednání Komise, do" jejích kompetencí pat&í i"vyjednávání 
s"dal$ími subjekty o"spolupráci. 

V"'ele Koordina'ní skupiny je koordinátor komunitního plá-
nování, kter% je jmenován Radou m!sta Pardubic. 0ádná jed-
nání Koordina'ní skupiny se konají 1krát za"m!síc (s"v%jimkou 
letních prázdnin).

Po'et Pracovních skupin a"jejich zam!&ení vychází z"defino-
vané pot&eby komunity. Pracovní skupiny jsou ur'eny na"zákla-
d! dohody Koordina'ní skupiny a"Komise. )innost Pracovních 
skupin a"Koordina'ní skupiny se &ídí „Statutem a"organiza'ním 
a"jednacím &ádem koordina'ní skupiny a"pracovních skupin ko-
munitního plánování sociálních slu#eb v"Pardubicích“.

Dle „Statutu a"organiza'ního a"jednacího &ádu koordina'ní 
skupiny a"pracovních skupin komunitního plánování sociálních 
slu#eb v"Pardubicích“ jsou 'leny koordina'ní skupiny:
• Vedoucí odboru sociálních v!cí Magistrátu m!sta Pardubic
• P&edseda Komise pro sociální a"zdravotní v!ci p&i Rad! m!s-

ta Pardubic
• Koordinátor komunitního plánování sociálních slu#eb
• Vedoucí PS 1 – Osoby se zdravotním posti#ením a"osoby se 

zdravotním znev%hodn!ním
• Vedoucí PS 2 – Cizinci, národnostní a"etnické men$iny
• Vedoucí PS 3 – Osoby ohro#ené sociálním vylou'ením a"v"ob-

tí#né #ivotní situaci
• Vedoucí PS 4 – Senio&i
• Vedoucí PS 5 – Rodiny s"d!tmi a"mláde#
• Vedoucí PS 6 – Osoby s"du$evním onemocn!ním

Statutární m"sto Pardubice má sestaveno  
6 pracovních skupin komunitního plánování:
PS 1 –  Osoby se zdravotním posti#ením a"osoby se zdravot-

ním znev%hodn!ním
PS 2 – Cizinci, národnostní a"etnické men$iny
PS 3 –  Osoby ohro#ené sociálním vylou'ením a" v"obtí#né #i-

votní situaci
PS 4 – Senio&i
PS 5 – Rodiny s"d!tmi a"mláde#
PS 6 – Osoby s"du$evním onemocn!ním
 

PaedDr.  
Zdenka *ándorová, Ph. D. Mgr. Zita Kudrnová Mgr. Jan Mandys, Ph. D.

Mgr. Monika Kopecká Bc. Eva )erná Mgr. Pavlína Pot('ková
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VOLENÉ ORGÁNY M*STA
Rada m!sta Pardubic, Zastupitelstvo m!sta Pardubic

KOMISE PRO SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ V*CI  
P.I RAD* M*STA PARDUBIC

KOORDINA,NÍ SKUPINA

PS 1
Osoby se zdravotním posti#ením  

a osoby se zdravotním znev%hodn!ním

PS 2
Cizinci, národnostní a etnické men$iny

PS 3
Osoby ohro#ené sociálním vylou'ením  

a v obtí#né #ivotní situaci

PS 4
Senio&i

PS 5
Rodiny s d!tmi a mláde#

PS 6
Osoby s du$evním onemocn!ním
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PS 1 – Osoby se zdravotním posti!ením  
a$osoby se zdravotním znev%hodn"ním

Charakteristika cílové skupiny: 
Osoby se zdravotním posti#ením a"osoby se zdravotním 
znev%hodn!ním. Osoby se zdravotním posti#ením jsou 
osoby, kter%m byl p&iznán invalidní d(chod pro invaliditu I., 
II., nebo III. stupn!. Osoby zdravotn! znev%hodn!né mají 
objektivn! prokazatelné zdravotní komplikace, které nejsou 

natolik záva#né, aby jim byl p&iznán invalidní d(chod. (viz 
§ 67 odst. 2 a"3. zákona '. 435/2004 Sb.). V"textu – cílová 
skupina (CS).

Do"cílové skupiny pat&í také v"p&ípad! nezletil%ch osob rodi-
'e – zákonní zástupci. Podpora a"pomoc je také zam!&ena na 
osoby pe'ující.
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Seznam #lensk%ch organizací PS 1:
1. APOLENKA z.s. 14. PAS z.s. – Poruchy autistického spektra

2. AUDIOHELP z.s. 15. Rodinné Integra'ní Centrum z.s. 

3. Centrum pro d!tsk% sluch Tamtam, o.p.s. 16. RYTMUS V%chodní )echy, o.p.s.

4. Centrum pro zdravotn! posti#ené a"seniory 
Pardubického kraje o.p.s.

17. Sociální slu#by m!sta Pardubic – Denní stacioná& Slune'nice

5. )eská abilympijská asociace, z.s. 18. SPID handicap o.p.s.

6. Domov pod Ku/kou 19. St&edisko rané pé'e v"Pardubicích o.p.s.

7. K0I.OVATKA handicap centrum, o.p.s. 20. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

8. LENTILKA – D!tské rehabilita'ní centrum 21. TYFLOSERVIS o.p.s.

9. MIREA denní stacioná&, o.p.s. 22. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, KVV, Akademická 
poradna APUPA"a"Referát slu#eb hendikepovan%m

10. Most do"#ivota (Denní centrum Most do"#ivota) 23. Michal HA*TO, ve&ejnost

11. Národní rada osob se zdravotním posti#ením 24. Lenka *TEGNEROVÁ, ve&ejnost

12. Obecn! prosp!$ná spole'nost POMOCNÍK v"akci o.p.s. 25. Základní $kola a"Praktická $kola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

13. Oblastní charita Pardubice 26. Tich% sv!t, o.p.s.

P'ehled cíl- a$opat'ení:
Cíl 1.1. Realizace slu!eb pro d"ti a$dosp"lé s$PAS

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

1.1.1.  Vydefinování mo#nosti v%b!ru a"realizace konkrétních slu#eb pro dosp!lé osoby s"PAS (sociální 
rehabilitace pro dosp!lé osoby s"PAS – terénní a"ambulantní forma, denní stacioná& – ambulantní 
forma)

1.1.2.  Roz$í&ení/vznik/specializace slu#by (registrované/neregistrované) osobní asistence pro osoby 
s"PAS, poruchy komunikace a"sociální interakce (dále jen PAS)

Cíl 1.2. Zam"stnávání osob cílov%ch skupin PS 1

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

1.2.1.  Roz$í&ení stávajících kapacit u"poskytovatel( slu#eb zam!&en%ch na"podporu p&i hledání a"udr#ení 
vhodného zam!stnání

1.2.2.  Vytipování vhodn%ch pracovních míst pro osoby cílové skupiny v"rámci samosprávy m!sta Pardubice

1.2.3.  Kampa/ zam!&ená na"zam!stnávání osob cílové skupiny (nap&. panely s"p&íklady dobré praxe na 
t&íd! Míru)

1.2.4. Zv%$ení kapacity na"chrán!ném trhu práce

Cíl 1.3. Slu!by pro dosp"lé osoby s$t"!k%m kombinovan%m posti!ením – Denní stacioná'

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

1.3.1.  P&izp(sobení nabídky ambulantních sociálních slu#eb typu denní stacioná& pro pot&eby v%$e uve-
dené cílové skupiny

Cíl 1.4. .e&ení problematiky krizov%ch l-!ek

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

1.4.1.  Vytvo&ení krizov%ch l(#ek v"rámci n!které stávající sociální slu#by, nebo jiná forma p&izp(sobení 
nabídky stávajících slu#eb

1.4.2. Vytvo&ení adresá&e a"metodiky
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Cíl 1.5. Slu!by pro osoby se sluchov%m posti!ením

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

1.5.1. Aktualizace seznamu slu#eb a"návrhy pro zlep$ení dostupnosti slu#eb pro cílovou skupinu

Cíl 1.6. Doprava pro osoby cílové skupiny

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

1.6.1. Roz$í&ení kapacity a"dostupnosti dopravy pro osoby cílové skupiny

SWOT anal%za aktuální:

Silné stránky

• Motivovaní a"aktivní poskytovatelé sociálních"slu#eb

• Znalost cílov%ch skupin a"pru#né reagování na"jejich pot&eby

• Dlouhodobá udr#itelnost jednotliv%ch projekt( poskytovatel( 
a"schopnost flexibilní reakce na"zv%$ení/sní#ení poptávky 
po"slu#bách

• Vzájemná znalost a"spolupráce mezi poskytovateli 
registrovan%ch sociálních i"návazn%ch neregistrovan%ch 
slu#eb

• Podpora SmP neziskov%m organizacím

• Úsp!$ná transformace sociálních slu#eb
"

Slabé stránky

• Nedostatek odborného personálu na specializované 
pracovní pozice

• Nízká presti# neziskového sektoru

• Nedostate'né mzdové ohodnocení práce SP a"PSS, 
nízk% spole'ensk% status

• Neexistence slu#eb pro dosp!lé osoby s"PAS a"osoby 
s"kombinovan%m posti#ením

• Nedostatek pracovních p&íle#itostí pro osoby se 
zdravotním posti#ením

• Neexistence slu#by – krizová l(#ka

• Nevyhovující finan'ní a"'asová dostupnost dopravy 
pro osoby se zdravotním posti#ením

P'íle!itosti

• Vyu#ití vícezdrojového financování, nap&. dotace z"EU

• Osv!ta $iroké ve&ejnosti o"poskytovan%ch slu#bách

• Oce/ování spole'ensky odpov!dn%ch firem

• Projekty vedoucí k"„destigmatizaci“ osob se zdravotním 
posti#ením

• Vyu#ití mo#nosti sociálního podnikání (v'etn! legislativní 
podpory)

• Navázání u#$í spolupráce mezi poskytovateli slu#eb 
a"institucemi, ú&ady, zam!stnavateli (spolupráce, podpora 
u#ivatel( apod.)

• Zm!na legislativy (Zákon o"sociálních slu#bách a"vyhlá$ka, 
kterou se provád!jí n!která ustanovení ZSS)

• Tlak na"zv%$ení mezd pracovník( v"p&ímé pé'i/práci

Hrozby

• Nedostate'né financování sociálních slu#eb.

• Stigmatizace osob se zdravotním posti#ením

• Vzr(stající administrativní zát!# (ubírá 'as 
pracovník(m pro p&ímou práci s"u#ivatelem)

• Odchod kvalifikovan%ch pracovník( do"jiné sféry 
(z"d(vodu finan'ních, nízk% status, p&emíra 
administrativy)

• Nesystémovost a"nekoncep'nost z"d(vodu 
neexistence víceletého financování

Popis cíl- a$opat'ení:

Cíl 1.1. Realizace slu!eb pro d"ti a$dosp"lé osoby s$poruchou autistického spektra$(PAS) 

Popis a"zd(vodn!ní cíle Vzhledem k"tomu, #e se zvy$uje po'et diagnostikovan%ch osob s"PAS (d!ti a"dosp!lí) a"není adekvátn! 
nastavena sí, sociálních slu#eb pro tyto osoby, je t&eba reagovat na"tuto poptávku.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.1.1.  Vydefinování mo#nosti v%b!ru a"realizace konkrétních slu#eb pro dosp!lé osoby s"PAS (sociální 
rehabilitace pro dosp!lé osoby s"PAS – terénní a"ambulantní forma, denní stacioná& – ambulantní 
forma)

Popis opat&ení V%b!r konkrétních slu#eb pro dosp!lé osoby s"PAS (sociální rehabilitace pro dosp!lé osoby s"PAS, 
denní stacioná&).
Realizace slu#eb v"podob! vzniku poptávan%ch slu#eb (poskytovatel, kapacita, forma, typ, zp(sob 
financování, p(sobnost, kvalifikovaní pracovníci).
Návrhy na"za&azení slu#eb do"Sít! sociálních slu#eb Pardubického kraje.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zaji$t!ní slu#eb pro dosp!lé osoby s"PAS, dopln!ní sociální sít! o"poptávané slu#by pro danou cílovou 
skupinu.

Charakter opat&ení
"

Vznik nov%ch sociálních slu#eb/roz$í&ení a"specializace kapacit stávajících sociálních slu#eb. 
Poskytování slu#eb pro dosp!lé osoby s"PAS.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Sociální rehabilitace – kapacita 12 klient(/m!s., odhad 3 – 5 u#ivatel( z"Pardubic.

Realizáto&i RIC, z.s.; p&ípadn! poskytovatelé, kte&í s"touto cílovou skupinou pracují – Z* a"P* SVÍTÁNÍ, o.p.s.; 
MIREA denní stacioná&, o.p.s., Sociální slu#by m!sta Pardubic – Denní stacioná& Slune'nice, Most do 
#ivota (Denní centrum Most do"#ivota) atd.

P&edpokládané zdroje 
financování

Pardubick% kraj (ú'elová dotace a"grant), statutární m!sto Pardubice, m!sto Lan$kroun.

"

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.1.2.  Roz$í&ení/vznik/specializace slu#by (registrované/neregistrované) osobní asistence pro osoby 
s"PAS, poruchy komunikace a"sociální interakce (dále jen PAS)

Popis opat&ení Vytvo&ení u#$í pracovní skupiny poskytovatel( registrovan%ch a"neregistrovan%ch slu#eb.
Návrh na"roz$í&ení/vznik/specializace slu#by (registrované/neregistrované) osobní asistence pro cí-
lové skupiny.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zaji$t!ní osobní asistence" (dále jen OA) pro osoby s"PAS.

Charakter opat&ení
"

Poskytování slu#by osobní asistence (registrované/neregistrované) pro osoby s"PAS. V%stupem bude 
návrh realizace na"zaji$t!ní OA.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Odhad 120 u#ivatel(.
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Realizáto&i Koordinátor RIC + poskytovatelé slu#eb (Oblastní charita, Centrum pro zdravotn! posti#ené a"seniory 
Pardubického kraje, o.p.s., )eská abilympijská asociace, Hewer, aj.) + partne&i (Lentilka – DRC, aj.).

P&edpokládané zdroje 
financování

Pardubick% kraj (grant), statutární m!sto Pardubice.

"

Cíl 1.2. Zam"stnávání osob cílové skupiny PS 1

Popis a"zd(vodn!ní cíle Lidé se znev%hodn!ním mají stejná p&ání a"pot&eby jako lidé bez posti#ení – jedním z"nich je p&ání 
získat vhodné zam!stnání za" finan'ní ohodnocení, co# dokládá i" velk% po'et zájemc( o" slu#bu 
zab%vající se zam!stnáváním – nap&. sociální rehabilitace, která se zam!&uje na"hledání a"udr#ení 
vhodného pracovního místa. Kapacity této slu#by jsou plné a"u"n!kter%ch poskytovatel( jsou dokonce 
vytvo&eny po&adníky zájemc(. Osoby cílové skupiny s"ni#$ími dovednostmi nebo velmi specifick%mi 
mo#nostmi pracovního uplatn!ní mají také zájem o" roz$í&ení míst na"chrán!ném pracovním trhu, 
kter%ch je rovn!# nedostatek.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.2.1.  Udr#ení 'i roz$í&ení stávajících kapacit u"poskytovatel( slu#eb zam!&en%ch na"podporu p&i 
hledání a"udr#ení vhodného zam!stnání

Popis opat&ení Zachování 'i roz$í&ení po'tu sociálních pracovník( i"asistent( (PSS) ve"slu#b! sociální rehabilitace, 
podpora poskytovatel( slu#by sociální rehabilitace, která se zam!&uje na"pomoc p&i hledání a"udr#ení 
vhodného zam!stnání (nap&. formou grant(, projekt(, v!t$ích projekt( v"rámci ESF, hledání zdroj( 
ve"spolupráci s"ú&ady práce aj.).

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Slu#bu vyu#ije v!t$í po'et zájemc(. Zam!stnáno více osob cílové skupiny. Umo#n!ní v!t$í inkluze 
osob cílové skupiny.

Charakter opat&ení Podpora a"rozvoj slu#by sociální rehabilitace.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Po'et u#ivatel( lze obtí#n! ur'it, nebo, slu#bu sociální rehabilitaci zam!&enou na"pomoc p&i hle-
dání práce poskytuje více organizací. (Za"RYTMUS V%chodní )echy, o.p.s. odhad 20–30 u#ivatel(, 
za )eskou abilympijskou asociaci, z. s. po'et u#ivatel( s"cílem t%kající se podpory p&i hledání práce 
v"rámci sociální rehabilitace cca 80/rok).

Realizáto&i Poskytovatelé sociální rehabilitace, statutární m!sto Pardubice, Ú&ad práce )R, Pardubick% kraj.

P&edpokládané zdroje 
financování

MPSV )R, statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, soukromí dárci, nadace, ve&ejné sbírky.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.2.2.  Vytipování vhodn%ch pracovních míst pro osoby cílové skupiny v"rámci samosprávy m!sta 
Pardubice, Pk

Popis opat&ení Vytipování vhodn%ch pracovních míst pro osoby"cílové skupiny u"státní samosprávy, nap&. statutární 
m!sto Pardubice, Pardubick% kraj.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Vznik nov%ch pracovních míst pro osoby cílové skupiny. Dobr% p&íklad m!sta a"kraje + napln!ní záko-
nem stanoven%ch kvót.

Charakter opat&ení Podpora a"rozvoj slu#by sociální rehabilitace.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Odhad 2 – 5 u#ivatel( (je obtí#né ur'it, kolik vhodn%ch pracovních míst se m(#e vytipovat).

Realizáto&i Poskytovatelé sociální slu#by sociální rehabilitace, statutární m!sto Pardubice, Pk.

P&edpokládané zdroje 
financování

MPSV )R, statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, soukromí dárci, nadace, ve&ejné sbírky.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.2.3. Kampa/ zam!&ená na"zam!stnávání osob cílové skupiny

Popis opat&ení Kampa/ zam!&ená na"osv!tu v"oblasti zam!stnávání osob cílové skupiny (nap&. panely s"p&íklady 
dobré praxe zam!stnan%ch osob cílové skupiny na"t&íd! Míru).

P&edpokládané dopady 
na"cílovou skupinu

Informovanost a" zv%$ení pov!domí ve&ejnosti o"mo#nostech zam!stnávání osob cílové skupiny. 
Destigmatizace osob cílové skupiny. Mo#nost vytvo&ení nov%ch pracovních míst. Jedná se p&edev$ím 
o"zviditeln!ní mo#ností zam!stnávání osob cílové skupiny na"p&íkladech dobré praxe ji# zam!stnan%ch 
u#ivatel(, co# by mohlo b%t motivací pro dal$í zam!stnavatele, dále nap&. na"dnech otev&en%ch dve&í 
u"poskytovatel(, p&i prezentaci slu#eb na"akcích.

Charakter opat&ení Podpora a"rozvoj sociální slu#by sociální rehabilitace.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Akce: Abilympiáda, Kreativ, Veletrh sociálních slu#eb, informování ve&ejnosti prost&ednictvím leták(, 
po&ádání akcí v"ICSAP Kosatec s"ú'astí ve&ejnosti i"osob cílové skupiny, prezentace slu#eb v"Radni'ním 
zpravodaji, Pardubickém deníku, Abilympijském zpravodaji).

Realizáto&i Poskytovatelé sociální slu#by sociální rehabilitace.

P&edpokládané zdroje 
financování

MPSV )R, statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, soukromí dárci, nadace, ve&ejné sbírky.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.2.4. Zv%$ení kapacity na"chrán!ném trhu práce

Popis opat&ení Zv%$ení kapacity na"chrán!ném trhu práce tak, aby práci na"chrán!n%ch pracovi$tích mohlo najít více 
osob cílové skupiny s"ni#$ími dovednostmi 'i specifick%mi mo#nostmi pracovního uplatn!ní (nap&. 
formou grant(, projekt(, spoluprací s"ú&adem práce, aj.).

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Nová pracovní místa na"chrán!ném trhu práce – vy$$í zam!stnanost lidí s"ni#$ími dovednostmi.

Charakter opat&ení Podpora a"rozvoj chrán!ného pracovního trhu.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Zájem je vy$$í, odhad 10–15 u#ivatel(.

Realizáto&i Firmy na"chrán!ném trhu práce, poskytovatelé sociální slu#by „sociální rehabilitace“, statutární m!s-
to Pardubice, Pardubick% kraj, ÚP )R.

P&edpokládané zdroje 
financování

MPSV )R, statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, soukromí dárci, nadace, ve&ejné sbírky.

Cíl 1.3. Slu!by pro dosp"lé osoby s$t"!k%m kombinovan%m posti!ením – Denní stacioná'

Popis a"zd(vodn!ní cíle Stávající sí, sociálních slu#eb není optimáln! nastavena s"ohledem na"specifické po#adavky v%$e 
uvedené cílové skupiny a"objevila se poptávka dor(stající generace lidí s"t!#k%m kombinovan%m po-
sti#ením, kterou nelze uspokojiv! pokr%t.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.3.1.  P&izp(sobení nabídky ambulantních sociálních slu#eb typu denní stacioná& pro pot&eby v%$e 
uvedené cílové skupiny

Popis opat&ení Vznik sociální slu#by typu denní stacioná&, p&ípadn! úprava stávajících sociálních slu#eb pro tuto cílo-
vou skupinu tak, aby vyhovovaly pot&ebám cílové skupiny – personální zabezpe'ení (vhodn% p&epo'et 
pracovník( v"p&ímé pé'i na"klienta, odpovídající kompetence a"kvalifikace pracovník(), které umo#ní 
vyhov!t nárok(m na"pé'i, mo#nost fyzioterapie a"dal$ích navazujících terapií.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Nov! vzniklá/ uzp(sobená sociální slu#ba uspokojí pot&eby a"bude adekvátn! &e$it nep&íznivou soci-
ální situaci cílové skupiny.

Charakter opat&ení Vznik nové slu#by, úprava stávajících sociálních slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.
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P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Odhad 20 u#ivatel(.

Realizáto&i Stávající poskytovatelé, kte&í pracují s"touto cílovou skupinou.

P&edpokládané zdroje 
financování

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, platby u#ivatel(.

Cíl 1.4. .e&ení problematiky krizov%ch l-!ek

Popis a"zd(vodn!ní cíle Osoby cílové skupiny, které vy#adují vysokou míru podpory a"o"které je b!#n! pe'ováno v"domácím 
prost&edí, se v"p&ípad! akutního vzniku n!kterého z"následujících problém(: náhlé zhor$ení zdra-
votního stavu, onemocn!ní / úraz pe'ující osoby, ukon'ení pobytu ve"zdravotnickém za&ízení, náhle 
dostávají do"obtí#n! &e$itelné a# ne&e$itelné situace, ve"které nemají zaji$t!nou nutnou pé'i, bez ní# 
nemohou v"domácím prost&edí #ít.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.4.1.  Vytvo&ení krizov%ch l(#ek v"rámci n!které stávající sociální slu#by, nebo jiná forma p&izp(sobení 
nabídky stávajících slu#eb 

Popis opat&ení 1.  Zjistit po'et t!chto p&ípad(, ke"kter%m dochází v"Pardubicích za"kalendá&ní rok, ve"spolupráci po-
skytovatel( sociálních a"navazujících slu#eb, nemocnice, LDN a"odboru sociálních v!cí a"které ne-
doká#ou zajistit poskytovatelé slu#eb sv%mi sou'asn%mi kapacitami. 

2.  Vzhledem k"neexistujícímu legislativnímu zakotvení krizov%ch l(#ek projednat s"Krajsk%m ú&adem 
Pardubického kraje jako registrujícím orgánem sociálních slu#eb mo#nosti &e$ení t!chto p&ípad(. 

3.  Vznik krizov%ch l(#ek nebo p&izp(sobení nabídky stávajících slu#eb.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

O"cílovou skupinu je v"krizové situaci postaráno po"nezbytn! nutnou dobu a"je nalezeno adekvátní 
&e$ení situace.

Charakter opat&ení Zmapování pot&ebnosti a"nalezení vhodného &e$ení.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Zji$t!ní po'tu u#ivatel( je sou'ástí tohoto opat&ení. Kvalifikovan% odhad: 24 u#ivatel(.

Realizáto&i Poskytovatelé sociálních slu#eb, odbor sociálních v!cí MmP, Pardubick% kraj.

P&edpokládané zdroje 
financování

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, u#ivatelé.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.4.2. Vytvo&ení adresá&e a"metodiky

Popis opat&ení Pokud se uká#e, #e po'et krizov%ch p&ípad( je natolik vysok%, #e vy#aduje vznik krizov%ch l(#ek, 
bude vytvo&ena pracovní skupina poskytovatel( sociálních slu#eb, která ve"spolupráci s"odborem 
sociálních v!cí MmP a"odborem sociálních v!cí Krajského ú&adu Pardubického kraje vytvo&í metodiku 
pro tuto slu#bu. Dále bude vytvo&en adresá& krizov%ch l(#ek, se kter%m bude seznámena ve&ejnost.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

O"osoby cílové skupiny je v"krizové situaci postaráno po"nezbytn! nutnou dobu a"je nalezeno 
adekvátní &e$ení jejich situace.

Charakter opat&ení Vznik metodiky pro novou slu#bu a"seznámení ve&ejnosti se slu#bou.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Po'et bude zji$t!n p&i realizaci opat&ení 1.4.1.

Realizáto&i Pracovní skupina poskytovatel( sociálních slu#eb, odbor sociálních v!cí MmP, Pk.

P&edpokládané zdroje 
financování

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, u#ivatelé.

Cíl 1.5. Slu!by pro osoby se sluchov%m posti!ením

Popis a"zd(vodn!ní cíle Slu#by pro osoby se sluchov%m posti#ením. 

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.5.1.  Aktualizace seznamu poskytovatel( slu#eb a"návrhy pro zlep$ení dostupnosti slu#eb pro cílo-
vou skupinu

Popis opat&ení Je pot&ebné aktualizovat seznam poskytovatel( slu#eb pro osoby se sluchov%m posti#ením a"v"p&í-
pad! pot&ebnosti navrhnout zlep$ení dostupnosti slu#eb. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Bude aktualizován seznam slu#eb ze strany poskytovatel( slu#eb pro tuto cílovou skupinu a"budou 
podány návrhy pro zlep$ení dostupnosti slu#eb.

Charakter opat&ení Aktualizace seznamu poskytovatel( slu#eb pro osoby se sluchov%m posti#ením.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.
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Realizáto&i Studenti Katedry v!d o"v%chov! Filozofické fakulty Univerzity Pardubice za"spolupráce Centra pro 
d!tsk% sluch Tamtam, o.p.s. a"poskytovatel( sociálních slu#eb.

P&edpokládané zdroje 
financování

Ze zdroj( realizátora.

Cíl 1.6. Doprava pro osoby cílové skupiny

Popis a"zd(vodn!ní cíle Nevyhovující dostupnost dopravy pro osoby cílové skupiny.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

1.6.1. Zachování ev. roz$í&ení kapacity a"dostupnosti dopravy pro osoby cílové skupiny

Popis opat&ení Klient(m sociálních a"souvisejících slu#eb chybí dopravní obslu#nost pro vyu#ívání slu#eb. P&i posky-
tování dopravy je nutné vycházet ze specifick%ch pot&eb osob cílové skupiny (imobilita – technicky 
p&izp(soben% dopravní prost&edek, doprovázející osoba apod.).

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Dopravní dostupnost pro osoby vyu#ívající sociálních a"souvisejících slu#eb. P&edcházení sociálnímu 
vylou'ení vyu#íváním sociálních a"souvisejících slu#eb.

Charakter opat&ení Zachování dopravní dostupnosti event. roz$í&ení slu#eb dle pot&eb u#ivatel(. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Dle pot&eb cílové skupiny.

Realizáto&i PS 1, statutární m!sto Pardubice, Dopravní podnik m!sta Pardubic, dal$í zainteresované subjekty.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, dal$í zainteresované subjekty.
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PS 2 – Cizinci, národnostní a$etnické men&iny

Charakteristika cílové skupiny:
Jedná se p&edev$ím o" osoby, které se hlásí k" ur'ité národ-
nostní a"etnické men$in! nebo jsou za"její p&íslu$níky okolím 

pova#ovány a"o"osoby #ijící na"území )R, které nejsou ob'any 
)R. Jedná se o"cizince z"tzv. t&etích zemí a"ob'any EU mimo 
ob'any )R.

Seznam #lensk%ch organizací PS 2: 
1. Vedoucí pracovní skupiny

2. Most pro o. p."s.

3. Krajsk% ú&ad Pardubického kraje

4. Romodrom o. p."s.

5. SKP-CENTRUM, o. p."s.

6. M!stská policie Pardubice

7. Magistrát m!sta Pardubic – odbor sociálních v!cí

8. Správa uprchlick%ch za&ízení Ministerstva vnitra )R, Centrum 
na"podporu integrace cizinc( v"Pk – dále jen SUZ MV (CPIC)

9. Odbor azylové a"migra'ní politiky Ministerstva vnitra )R

10. Policie )R
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P'ehled cíl- a$opat'ení:

Cíl 2.1. Realizace sociálních a$poradensk%ch slu!eb pro národnostní, etnické men&iny a$cizince

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

2.1.1. Zaji$t!ní poradenství pro romskou komunitu

2.1.2. Zaji$t!ní poradenství pro cizince

Cíl 2.2. Aktivní nápl/ volného #asu

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

2.2.1.  Podpora a"rozvoj volno'asov%ch aktivit pro romské d!ti a"mláde# a cizince, zachování nízkoprahov%ch 
slu#eb

2.2.2. Po&ádání kulturních, spole'ensk%ch a"sportovních aktivit pro ve&ejnost

Cíl 2.3. Prevence zadlu!ení

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

2.3.1. Prevence a"zvy$ování informovanosti v"oblasti zadlu#ení 

Cíl 2.4. Vzd"lávání

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

2.4.1.  Zachování a" rozvíjení aktivit pedagogick%ch asistent( pro d!ti ze sociokulturn! znev%hodn!ného 
prost&edí na"mate&sk%ch a"základních $kolách

2.4.2. Podpora integra'ních kurz( pro cizince

SWOT anal%za aktuální: 

Silné stránky

• Odbornost 'len( pracovní skupiny

• Stabilní pracovní skupina

• Návaznost slu#eb (provázanost)

• Dlouhodobá zku$enost práce s"cílov%mi 
skupinami

• Znalost terénu, lokalit

• *iroké spektrum nabídky sociálních 
slu#eb pro cílové skupiny 

Slabé stránky

• Krátkodobé financování sociálních slu#eb (zpravidla na"1 rok)

• Ohro#ení kontinuity poskytování slu#eb a"jejich kvality

• Personální nestabilita a"nejistota

• Stále chybí ubytovací kapacity pro rodiny s"d!tmi (nejsou azylové domy pro 
rodiny s"d!tmi)

• Omezování kontaktních míst pro cílovou skupinu d!ti, mláde#e v"terénu 
(z"d(vodu sní#ení ochoty k"toleranci ze strany ob'an()

• Nedostatek ubytovacích kapacit v"soukromí pro ob! cílové skupiny

• Nízké právní pov!domí cílové skupiny cizinc( (nap&. slu'ování rodinn%ch 
p&íslu$ník(, $kolní docházka d!tí, p&ijetí na"S*, nostrifikace diplom()

• Absence vzd!lávání pracovních skupin komunitního plánování

• Nekoncep'nost za'le/ování d!tí migrant( do"$kolského systému
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P'íle!itosti

• Realizace Koncepce dostupného 
bydlení

• Prostor pro prezentaci slu#eb a"aktivit 
sm!rem k"ve&ejnosti (nap&. Veletrh 
soc. slu#eb, Radni'ní zpravodaj, 
Multikulturní t%den)

• Provázaná sí, organizací pracujících 
s"cílov%mi skupinami na"celorepublikové 
úrovni (nap&. Konsorcium nevládních 
organizací pracujících s"migranty v")R)

• Navázaná spolupráce s"Univerzitou 
Pardubice v"rámci napl/ování ak'ního 
plánu pracovní skupiny (p&edná$ky, 
diskuze na"aktuální témata)

Hrozby

• Radikalizace spole'nosti (n!která média zám!rn! podporují atmosféru 
strachu ve"spole'nosti)

• *í&ení hoax( po"sociálních sítích

• Rizikové trávení volného 'asu na"sociálních sítích

• Mno#ící se projevy nesná$enlivosti v('i organizacím, které jsou v"interakci 
s"cizinci, p&íp. uprchlíky, nebo jim ur'it%m zp(sobem pomáhají (sbírky aj.)
(konkrétní p&ípady útok( na"NNO: Ka$párek o. p."s., Most o. p."s., zástupci 
církví:
- Polepování plakáty apod. s"xenofobními a# rasistick%mi hesly sídel 

organizací 
- Fyzické kontaktování p&ímo v"organizacích
- Písemné napadání na"sociálních sítích

• Hrozí p&esun cílové skupiny d!ti a"mláde# do"míst s"vy$$ím rizikem ohro#ení 
(herny, restaura'ní za&ízení, velká nákupní centra)

• Zam!stnavatelé si mohou nekontrolovateln! p&ivézt zam!stnance z"jin%ch 
'ástí )R nebo zahrani'í, ani# je zaji$t!na návaznost slu#eb (nap&. léka&ská 
pé'e, $koly, ubytování, trávení volného 'asu)

Popis cíl- a$opat'ení:

Cíl 2.1. Realizace sociálních a$poradensk%ch slu!eb pro národnostní, etnické men&iny a$cizince 

Popis a"zd(vodn!ní cíl Poradenství zam!&ené na" poskytování sociálních a" navazujících slu#eb pro národnostní, etnické 
men$iny a"cizince pat&í na"území Pardubic dlouhodob! k"vysoce profesionálním sociálním slu#bám. 
P&esto#e m!sto v"sou'asné dob! není typick%m místem se sociáln! vylou'en%mi lokalitami a"místy 
s"vy$$í koncentrací obyvatel jedné komunity, práv! tento dlouhodob! propracovan% systém sociální 
práce vedl ke"stabilizaci a"prevenci vzniku takov%ch lokalit.

Zám!rem takto cíleného a"specifického systému slu#eb je dlouhodob! rozvoj ob'anské spole'nosti, 
podpora vzájemného sou#ití a"zaji$t!ní rovného p&ístupu v$ech k"vzd!lávání, bydlení, zdravotní pé'i, 
zam!stnání, sociálním slu#bám a"bezpe'í, prevenci dal$ího sociálního vylou'ení a"s"tím spojen%ch 
sociáln! patologick%ch jev(.

Je nutné se zam!&it minimáln! na"udr#ení stávajících slu#eb a" v"dlouhodob!j$ím horizontu v$ak 
na"jejich rozvoj v"kontextu aktuálních situace.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

2.1.1. Zaji$t!ní poradenství pro romskou komunitu

Popis opat&ení Na"území Pardubic p(sobí v"sou'asné dob! 1 terénní pracovník (0,5 úvazku) a" romsk% poradce  
(0,5 úvazku) a"2 asistenti prevence kriminality. Tento stav se jeví jako nedosta'ující vzhledem 
k"aktuální situaci a"pot&ebám cílové skupiny. Je nezbytné pr(b!#n! reflektovat pot&eby, situace 
a"problémy cílové skupiny a" tomu p&izp(sobovat po'et sociálních pracovník( na"území m!sta. 
Slu#ba je zam!&ena na"romskou komunitu ambulantní a"terénní formou.

Hlavními oblastmi podpory jsou:
• Pomoc p&i uplat/ování práv, oprávn!n%ch zájm( a"pln!ní povinností
• Pomoc p&i hledání vhodné formy bydlení
• Pomoc p&i hledání zam!stnání, motivování u#ivatele uplatnit se na"trhu práce
• Oblast sociálního a"zdravotního zabezpe'ení
• Právní poradenství
• Dluhové poradenství
• V%chovn! vzd!lávací aktivity pro d!ti a"mláde#, p&ed$kolní a"$kolní p&íprava v"Komunitním 

centru

P&edpokládané dopady 
opat&ení na cílovou 
skupinu

Zlep$ení sociální situace.
P&edcházení diskrimina'ních jev(.
Prevence sociálního vylou'ení a"jeho prohlubování. 
Prevence sociáln! rizikov%ch jev(.
Sociální za'le/ování.
Mírn!ní negativních d(sledk( a"rizik #ivotních situací klient(, v'etn! jejich dopadu na"spole'nost.
Zv%$ení dovednosti získat zam!stnání.

Charakter opat&ení Zachování, rozvoj slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

300 u#ivatel(. 

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice, M!stská policie Pardubice, SKP-CENTRUM (NZDM).

P&edpokládané zdroje 
financování"

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice.



28

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

2.1.2. Zaji$t!ní poradenství pro cizince

Popis opat&ení Na"území Pardubického kraje nyní #ije p&es 10"000 cizinc(, z"toho více jak 4"500 v"Pardubicích. V"ná-
sledujícím období vzhledem k"rozvoji v%roby velk%ch zam!stnavatel( v"Pardubicích a"blízkém okolí lze 
o'ekávat velk% p&íliv pracovník( z"EU i"ze t&etích zemí v'etn! rodinn%ch p&íslu$ník( a"s"tím spojen% 
potenciální nár(st sociáln! patologick%ch jev( (zejména bezdomovectví).

Slu#ba je zam!&ena na"cizince z"tzv. t&etích zemí s" legálním pobytem v")R, ob'any EU i"nelegální 
migranty formou ambulantní a"terénní.

Hlavními oblastmi podpory jsou:
• Pomoc p&i hledání bydlení
• Pomoc p&i integraci d!tí do"$kol a"$kolsk%ch za&ízení
• Oblast sociálního a"zdravotního zabezpe'ení
• Pomoc p&i získávání jazykové kompetence
• Právní poradenství
• Pomoc p&i nostrifikaci dosa#eného vzd!lání
• Získání 'eského ob'anství
• Informa'ní servis t%kající se rodinného práva
• Motivování a"praktická pomoc u#ivateli s"vysoko$kolsk%m nebo odborn%m vzd!láním uplatnit se 

na pracovním trhu dle jejich kvalifikace a"dal$í
• 0e$ení legálního pobytového rámce
• Sou'ástí je rovn!# terénní práce (odkazování na"ambulantní slu#bu) v'etn! poskytování odbor-

ného poradenství v"terénu
• Mapování lokalit a"rovn!# monitoring jednotliv%ch komunit cizinc(

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zlep$ení sociální situace.
Omezení rizika sociálního vylou'ení.
Lep$í za'len!ní do"spole'nosti.
Obsazování vysoce kvalifikovan%ch profesí.
P&edcházení diskrimina'ních jev(.
Prevence kriminality.

Charakter opat&ení Zachování, rozvoj slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

300 (ambulantní forma), 550 (ambulantní forma 3 roky CPIC). 
400 (tlumo'ení, asistence na"OAMP).
2"200 (terénní forma).

Realizáto&i MOST pro o. p."s., SUZ MV (CPIC), M!stská policie Pardubice, statutární m!sto Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování"

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, MV )R, AMIF – azylov%, migra'ní a"integra'ní fond.
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Cíl 2.2. Aktivní nápl/ volného #asu

Popis a"zd(vodn!ní cíle Nabídnout d!tem, mláde#i i"dosp!l%m lidem z"cílové skupiny $kálu volno'asov%ch aktivit. Cílem je 
p&isp!t k"aktivnímu a"smysluplnému trávení volného 'asu a"propojit volno'asové aktivity majority 
s"aktivitami romské men$iny a"cizinc(.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

2.2.1.  Podpora a"rozvoj volno'asov%ch aktivit pro romské d!ti, mláde# a cizince, zachování nízkopra-
hov%ch slu#eb

Popis opat&ení Zachování zájmov%ch, sportovních a"vzd!lávacích krou#k( s"ohledem na"pot&eby a"zájem cílové sku-
piny. Pracovní skupina bude iniciovat vznik nov%ch zájmov%ch aktivit pro romské d!ti a"mláde#, p&íp. 
d!ti cizince a"bude hledat realizátory t!chto aktivit, s"prioritou vzd!lávacích volno'asov%ch progra-
m(, a"sna#it se o"zapojení dobrovolník(. 
Pozn: Nízkoprahové slu#by pro mláde# &e$í pracovní skupina Rodiny s"d!tmi a"mláde#.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

V!t$í zájem o"tyto aktivity u"cílové skupiny.
Zv%$ení po'tu u#ivatel(, kte&í smyslupln! tráví voln% 'as.
Posílení kompetencí pro úsp!$né zvládnutí $kolní docházky.
Prolamování strachu z"cizinc( v"jednotliv%ch lokalitách m!sta Pardubic. Jedná se o"formu seznamování 
s"cizinci a"p&edcházení p&edsudk( v('i nim.
Posílení rozvoje ob'anské spole'nosti.
Podpora projekt( na"seznamování rodin cizinc( a"majority.

Charakter opat&ení Zachování slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Terénní forma 100 u#ivatel(, Ambulantní forma (Free-klub) 150 u#ivatel(
4 akce ro'n! (CPIC).

Realizáto&i SKP-CENTRUM o. p."s., Magistrát m!sta Pardubic – odbor sociálních v!cí, MOST pro o.p.s., M!stská 
policie Pardubice, SUZ MV (CPIC).

P&edpokládané zdroje 
financování

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, AMIF – azylov%, migra'ní a"integra'ní fond.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

2.2.2. Po&ádání kulturních, spole'ensk%ch a"sportovních aktivit pro ve&ejnost

Popis opat&ení Snaha o"propojování r(zn%ch kultur prost&ednictvím kulturních, spole'ensk%ch a"sportovních aktivit 
pro ve&ejnost. Cílené budování pozitivních mezilidsk%ch a"sousedsk%ch vztah( vedoucích k"posilování 
ob'anské spole'nosti tak, aby do"procesu byli zapojeni obyvatelé a"akté&i r(zn%ch spolk(, neziskov%ch 
organizací, místních $kol aj.
Realizované aktivity: festivaly, p&edná$ky, sportovní klání, hudební a"divadelní produkce, p&ehlídky 
soubor( (tane'ních a"dal$ích) apod.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Eliminace strachu, ned(v!ry a"p&edsudk( v('i etnick%m, národnostním men$inám a"cizinc(m.
Posílení rozvoje ob'anské spole'nosti.
Podpora platforem pro vzájemné setkávání.
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Charakter opat&ení Zachování, rozvoj aktivit.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze kvalifikovan! odhadnout.
P&edpokládan% po'et akcí: 30, 1 multikulturní t%den.

Realizáto&i SKP-CENTRUM o.p.s., Magistrát m!sta Pardubic – odbor sociálních v!cí, MOST pro o.p.s., M!stská 
policie Pardubice, SUZ MV (CPIC) a"p&íp. dal$í akté&i.

P&edpokládané zdroje 
financování"

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, MV )R.
AMIF – azylov%, migra'ní a"integra'ní fond.

Cíl 2.3. Prevence zadlu!ení

Popis a"zd(vodn!ní cíle Zadlu#enost obyvatel je jedním z"velk%ch problém( celé 'eské spole'nosti. Díky schválené koncepci 
dostupného bydlení a"akreditovan%m program(m v"oblasti dluhového poradenství je mo#né se za-
m!&it cílen! na"osoby, které se ocitnou v"tí#ivé finan'ní situaci. 

Dluhové poradenství je jedním ze základních nástroj( pomoci zadlu#en%m osobám. Je t&eba jej chá-
pat jako pomoc nejen t!m, kte&í se dostali do"slo#ité finan'ní situace, ale i"jejich v!&itel(m a"p&íp. celé 
spole'nosti. 

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

2.3.1. Prevence a"zvy$ování informovanosti v"oblasti zadlu#ení

Popis opat&ení Poradenství zahrnuje systémy podpory v"situacích zadlu#ení, nebezpe'í"exekuce, 'i více exekucí, 
hrozby ztráty 'i zásadní destabilizace #ivotního zázemí. Cílem je poskytnutí poradenství a"zaji$t!ní 
komunikace s"v!&iteli, ú&ady nebo exekutory p&i &e$ení dluhové problematiky u#ivatele, p&ípadn! 
rodiny."

Poskytovatelé v"rámci dluhového poradenství aktivn! pomáhají p&i jednání s"odborem správy obec-
ního majetku, vlastníky dom(/byt(, realitními kancelá&emi a"dodavatelsk%mi subjekty (voda, teplo, el. 
energie, plyn apod.) v"oblasti neplacení nájm( a"poplatk( za"slu#by.
Pomoc je poskytována formou terénních program( a"ambulantní formou.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Sni#ování a"prevence zadlu#ení.
Zvy$ování finan'ní gramotnosti.
Minimalizace sociálního vylou'ení z"ekonomick%ch d(vod(.
Prevence kriminality.

Charakter opat&ení Rozvoj slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.



31

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Odborné sociální poradenství 100 u#ivatel(, terénní programy 50 u#ivatel(.

Realizáto&i Romodrom o.p.s., statutární m!sto Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování""

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, Nadregionální MPSV, MAS Skute'sko, Chrastecko  
a"Ko$umbersko.

Cíl 2.4. Vzd"lávání

Popis a"zd(vodn!ní cíle Oblast vzd!lávání je klí'ovou oblastí ve"snaze o"zm!nu spole'enské pozice cílové skupiny cizinci, 
národnostní a"etnické men$iny.
D(le#it%m prvkem v"procesu vzd!lání je asistent pedagoga, kter%:
• V"souladu s"pokyny pedagoga pomáhá #ák(m s"aklimatizací a"usnad/uje komunikaci pedagoga 

s"#áky a"jejich rodi'i
• Ve"spolupráci s"pedagogem p&ispívá k"vytvo&ení dobr%ch vztah( mezi #áky ze sociokulturn! zne-

v%hodn!ného prost&edí a"jejich spolu#áky

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

2.4.1.  Zachování a"rozvíjení aktivit pedagogick%ch asistent( pro d!ti ze sociokulturn! 
znev%hodn!ného prost&edí na"mate&sk%ch a"základních $kolách

Popis opat&ení Podpora vzniku nov%ch míst asistenta pedagoga na"vybran%ch $kolách na"základ! konzultací s"&edi-
teli a"v%chovn%mi poradci a"pot&eb cílov%ch skupin (d!ti ze sociokulturn! znev%hodn!ného prost&edí 
v'etn! d!tí cizinc().
Se zavedením povinné p&ed$kolní docházky od"$kolního roku 2017/2018 lze p&edpokládat nár(st po-
ptávky po"asistentech pedagoga zejména pro d!ti cizince, jejich# mate&sk% jazyk je odli$n% s"vyu'o-
vacím jazykem. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Za'len!ní sociokulturn! znev%hodn!n%ch d!tí do"kolektivu.
Snaz$í p&echod na"základní $kolu.
V!t$í schopnost d!tí absolvovat první t&ídu v"základní $kole.
Posílení znalosti 'eského jazyka, odstra/ování bariér pro zvládnutí $kolní docházky. 
Motivace rodin pro spolupráci s"mate&sk%mi a"základními $kolami.
Systém za'le/ování #ák( cizinc( do"systému povinné $kolní docházky.

Charakter opat&ení Zachování, rozvoj slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Min. 6 asistent(.
MOST pro o.p.s. pro 15 d!tí poskytnuta asistence; 70 d!tí (Multiklub pod Mostem).

Realizáto&i MOST pro o.p.s., SUZ MV (CPIC), základní a"mate&ské $koly m!sta Pardubic, statutární m!sto 
Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování""

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, M*MT )R.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

2.4.2. Podpora integra'ních kurz( pro cizince

Popis opat&ení Znalost 'eského jazyka a"orientace cizince ve"spole'nosti jsou klí'ové p&edpoklady (dal$í jsou eko-
nomická sob!sta'nost cizince a"vztahy cizince s"'leny majoritní spole'nosti) pro úsp!$nou integraci 
do"'eské spole'nosti.
K"napl/ování slou#í zejména:
• V%uka 'eského jazyka a"po'íta'ové gramotnosti
• Tematické seminá&e a"kurzy sociokulturních kompetencí

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Snaz$í zapojení do"majoritní spole'nosti.
Vy$$í míra samostatnosti.
P&edcházení vytvá&ení izolovaného prost&edí a"uzav&en%ch komunit.

Charakter opat&ení Zachování slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Po'et kurz(: 9 (u#ivatel( 60) MOST pro o.p.s. 
Po'et tematick%ch seminá&(: 24 CPIC.

Realizáto&i MOST pro o.p.s., SUZ MV (CPIC).

P&edpokládané zdroje 
financování"

Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, u#ivatelé slu#by, AMIF – azylov%, migra'ní a"integra'ní 
fond.
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PS 3 – Osoby ohro!ené sociálním vylou#ením  
a$v$obtí!né !ivotní situaci

Charakteristika cílové skupiny:
Pojem obtí#ná #ivotní situace zahrnuje nej$ir$í $kálu osob a"je-
jich problém( a"nelze ho zcela p&esn! vymezit. Pro pot&eby ko-
munitního plánování byly do" cílové skupiny zahrnuty zejména 
osoby bez p&íst&e$í, lidé ohro#ení drogou nebo jinou závislostí, 
lidé dlouhodob! nezam!stnaní, osoby ve" v%konu trestu nebo 
vracející se z"v%konu trestu, ob!ti domácího násilí, ob!ti trest-

n%ch 'in(, lidé v"krizi nebo jiné obtí#né situaci, osoby opou$t!jící 
za&ízení ústavní pé'e a"náhradní rodinné pé'e. Pro dopln!ní je 
t&eba tento v%'et roz$í&it o"rizikové faktory, které mají vliv na"po-
tencionální za&azení osoby do"cílové skupiny. Jedná se"zejména: 
rodinná krize, porucha osobnosti, du$evní porucha, nep&ízniv% 
zdravotní stav, vysok% v!k, #ivot v"rizikové komunit! nebo pro-
st&edí, jiná krize 'i blí#e nespecifikovaná obtí#ná situace apod.

Seznam #lensk%ch organizací PS 3:
1. Univerzita Pardubice – Fakulta ekonomicko-správní

2. Bíl% kruh bezpe'í, z.s.

3. Proba'ní a"media'ní slu#ba )R, Pardubice

4. Ob'anská poradna Pardubice, o.s.

5. Ambulantní centrum Laxus z.ú.

K-centrum Pardubice Laxus z.ú.

6. SKP-CENTRUM, o.p.s (Azylov% d(m pro mu#e, Noclehárna pro mu#e)

7. SKP-CENTRUM, o.p.s (D(m na"p(li cesty)

8. SKP-CENTRUM, o.p.s (Nízkoprahové denní centrum, Terénní program)
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9. Magistrát m!sta Pardubice

10. Romodrom o.s.

11. SKP-CENTRUM, o.p.s (M!stsk% azylov% d(m pro #eny a"matky s"d!tmi, 
Noclehárna pro #eny)

12. Most pro o.p.s.

P'ehled cíl- a$opat'ení:

Cíl 3.1. Zaji&t"ní odborného poradenství pro osoby v$nouzi, v#etn" telefonick%ch a$internetov%ch 
poradensk%ch slu!eb

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

3.1.1. Zachování a"rozvoj ob'anského poradenství

Cíl 3.2. Komplex slu!eb pro osoby ohro!ené drogovou závislostí a$jejich blízké ve$m"st" Pardubice

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

3.2.1. Terénní program

3.2.2. Kontaktní centrum

3.2.3. Ambulantní centrum

3.2.4. Drogové slu#by ve"v!zení

Cíl 3.3. Zaji&t"ní krizov%ch slu!eb pro ob"ti trestn%ch #in-, domácího násilí a$osoby v$krizové situaci

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

3.3.1. Zaji$t!ní pomoci pro ob!ti domácího násilí

3.3.2.  Zaji$t!ní poradenství pro ob!ti trestn%ch 'in( a"poskytování bezprost&ední pomoci ob!tem 
zvlá$, záva#né trestné 'innosti

3.3.3. Zaji$t!ní pomoci pro osoby v"krizové situaci

Cíl 3.4. Zaji&t"ní slu!eb pro osoby bez p'íst'e&í a$osoby ohro!ené jeho ztrátou

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

3.4.1. Propracovan% a"návazn% systém slu#eb

3.4.2. Udr#ení léka&ské pé'e pro cílovou skupinu

3.4.3. Monitoring lokalit v%skytu osob bez domova

3.4.4.  Zaji$t!ní dostupnosti slu#eb pro osoby, které nemohou z"r(zn%ch d(vod( vyu#ívat stávající 
sociální slu#by

Cíl 3.5. Terénní programy a$odborné sociální poradenství pro osoby dot#ené v%konem trestu 
odn"tí svobody

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

3.5.1. Terénní programy

3.5.2. Odborné sociální poradenství – Ambulance
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SWOT anal%za aktuální 

Silné stránky

• Odbornost pracovník(

• Existence krizové pomoci

• Efektivní systém zachycování cílové skupiny v"sociální síti 
a"její vysoká funk'nost

• Dostupnost sociálních slu#eb

• Stabilita sociálních slu#eb

• Zaji$t!ní léka&ské pé'e – vznik ordinace pro cílovou 
skupinu 

Slabé stránky

• Neexistence návazného bydlení pro osoby bez domova 
(není kam posílat osoby ze slu#eb)

• Neexistence slu#eb pro osoby, které nejsou vhodné 
k"umíst!ní v"azylov%ch domech a"podobn%ch slu#bách 
vzhledem ke"specifik(m sv%ch handicap(.

• Sociální podnik

• Absence pracovního rehabilita'ního programu pro osoby, 
které jsou dlouhodob! nezam!stnané

• Nemotiva'ní systém sociálních dávek

• Neexistence právního poradenství pro cílovou skupinu

P'íle!itosti

• Potravinová banka

• Propracovan% a"návazn% systém slu#eb

• Prevence bezdomovectví (sociáln! dostupné bydlení, 
monitoring rizikov%ch osob – terénní slu#ba, spolupráce 
s"M!stskou policií Pardubice)

• Zefektivn!ní sí,ování (p&ípadové konference)

• Vznik sociální slu#by pro rodinu bez domova  
(sociální bydlení)

• Vznik pobytové sociální slu#by zam!&ené na"osoby bez 
finan'ních prost&edk( a"se specifick%mi handicapy

• Koncepce dostupného bydlení

Hrozby

• P&ib%vá senior( i"mlad$ích osob bez domova a"invalidních 
d(chodc( (bez finan'ních prost&edk(, 'asto s"poruchou 
osobnosti)

• Zadlu#enost osob (v$echny v!kové kategorie – zadlu#en%m 
se nevyplatí pracovat)

• Ub%vá ubytoven, kam lze umis,ovat cílovou skupinu

• Zánik sociálních slu#eb z"d(vodu nejasného a"nestabilního 
financování

• Zv%$en% v%skyt záva#n%ch infek'ních onemocn!ní mezi 
cílovou skupinou

• Málo pracovních míst pro cílovou skupinu

Popis cíl- a$opat'ení:

Cíl 3.1. Zaji&t"ní odborného poradenství pro osoby v$nouzi, v#etn" telefonick%ch a$internetov%ch 
poradensk%ch slu!eb

Popis a"zd(vodn!ní cíle Odborné poradenství je jedním ze základních pilí&( sociálních slu#eb, jedná se o"specifickou slu#bu, 
která nemá ve"m!st! alternativu. Jedná se o"vysoce dostupnou slu#bu, která je otev&ená prakticky 
v$em ob'an(m. )asto slou#í jako místo prvního kontaktu 'lov!ka se sociálními slu#bami.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.1.1. Zachování a"rozvoj ob'anského poradenství

Popis opat&ení Zajistit pro ob'any, kte&í se ocitají v"krizové situaci, systém dostupného odborného poradenství a"ná-
vazné slu#by. Tzn.: Posílit nebo alespo/ udr#et stávající kapacitu poraden v"souladu s"§ 37, odst. 3 
zákona '. 108/2006 Sb., o"sociálních slu#bách, v"platném zn!ní, prost&ednictvím ob'anské poradny.
Zvy$ování právního podv!domí ob'an(, prevence sociáln! patologick%ch jev( atd.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zlep$ení orientace v"systému státní správy, samosprávy a"neziskového sektoru v"základních sociáln! 
právních oblastech. 
• Podpora &e$ení obtí#n%ch #ivotních situací u#ivatel( v"jejich p&irozeném vztahovém prost&edí
• Zplnomoc/ování u#ivatel( p&i &e$ení jejich problém( tak, aby netrp!li neznalostí sv%ch práv a"po-

vinností a"neznalostí dostupn%ch slu#eb
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Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

950 konzultací/rok
1300 dotaz(/rok

Realizáto&i )lenské poradny Asociace ob'ansk%ch poraden v" )R, soudy, specializovaná poradenská sdru#ení 
(nap&. bydlení, pracovn! právní, rodinné a"mezilidsk%ch vztah( apod.), Interven'ní centrum Pk, exeku-
torské kancelá&e, instituce státní správy, Bíl% kruh bezpe'í atd.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, Asociace ob'ansk%ch poraden.

Cíl 3.2. Komplex slu!eb pro osoby ohro!ené drogovou závislostí a$jejich blízké ve$m"st" Pardubice

Popis a"zd(vodn!ní cíle Slu#by poskytované lidem ohro#en%m drogou a" jin%mi závislostmi a" jejich blízk%m zahrnují slu#by 
harm reduction – Kontaktní centrum a"Terénní program a"slu#by poradenské – Ambulantní centrum 
a"Drogové slu#by ve"v!zení. Harm reduction slu#by si kladou za"cíl sni#ovat zdravotní a" sociální 
rizika plynoucí z"u#ívání návykov%ch látek. Poradenské slu#by poskytují pé'i a"odborné poradenství 
v"oblasti závislosti.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.2.1. Terénní program

Popis opat&ení Poskytovat u#ivatel(m drog slu#by s"cílem sni#ovat rizika u#ívání drog. Zejména se jedná o"osoby, 
které injek'n! u#ívají drogy a"momentáln! nejsou motivovány ke"zm!n!. Terénní program monitoruje 
situaci na"drogové scén! a"p(sobení v" jejich p&irozeném prost&edí. Klient(m jsou v"rámci programu 
poskytovány slu#by harm reduction – slu#by s"cílem sní#it rizika u#ívání drog, kam pat&í v%m!nn% 
injek'ní program, informace, sociální práce a"poradenství.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Sní#ení rizik u#ívání drog. Ochrana ve&ejnosti, sní#ení v%skytu a"rizika p&enosu infek'ních onemocn!ní, 
bezpe'ná likvidace pou#itého materiálu v'etn! sb!ru pohozen%ch injek'ních st&íka'ek.
Zmapování drogové scény v"regionu. Navazování kontakt( se skrytou populací problémov%ch u#iva-
tel( drog.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

230 u#ivatel(
1"400 kontakt(
40"000 vym!n!n%ch injek'ních set(

Realizáto&i Laxus z.ú.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV )R, MZ )R, Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.2.2. Kontaktní centrum

Popis opat&ení Kontaktní centrum poskytuje slu#by u#ivatel(m drog a" jejich blízk%m. Jedná se zejména o"slu#by 
vedoucí k"minimalizaci $kod zp(soben%ch u#íváním drog (harm reduction slu#by), hygienick% servis, 
zprost&edkování dal$ích slu#eb – poskytnutí lé'by, zdravotnická pé'e, sociální a"ve&ejné slu#by, po-
radenství.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Sní#ení rizik v"populaci u#ivatel( drog. Prevence $í&ení infek'ních onemocn!ní (hepatitidy, HIV). 
Ovliv/ování #ivotního stylu u#ivatel( sm!rem k"bezpe'n!j$ím praktikám a"sociální stabilizaci.
Bezpe'ná likvidace pou#itého nejen injek'ního materiálu.
Motivace k"lé'b! a"zprost&edkování lé'by závislosti.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

200 u#ivatel(
2200 kontakt(
48"000 vym!n!n%ch injek'ních set(

Realizáto&i Laxus z.ú.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV )R, MZ )R, Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.2.3. Ambulantní centrum

Popis opat&ení Ambulantní centrum poskytuje adiktologickou pé'i a"poradenské slu#by pro cílovou skupinu u#ivatel( 
nelegálních drog, závisl%ch na"alkoholu, gamblery a"osoby blízké. Slu#ba zahrnuje ambulantní adikto-
logickou pé'i, slu#by následné pé'e, poradenství, zdravotní a"sociální slu#by.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zm!na #ivotního stylu u#ivatel( slu#eb. V'asné zahájení slu#by sni#uje náklady na"&e$ení negativních 
d(sledk( dlouhodobého u#ívání, z"ekonomického pohledu je v%hodn!j$í ne# reziden'ní pé'e.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

450 + 85 (odborné sociální poradenství + slu#by následné pé'e)
2100 + 900 kontakt( (odborné sociální poradenství + slu#by následné pé'e)

Realizáto&i Laxus z.ú.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV )R, MZ )R, Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.2.4. Drogové slu#by ve"v!zení 

Popis opat&ení Slu#by ur'ené u#ivatel(m drog, v'etn! legálních, kte&í se dostali do"konfliktu se zákonem a"jsou umís-
t!ni ve"v!znici Pardubice. Jedná se o"díl'í 'ást programu, kter% je realizován v"10 v!znicích na"území 
6 kraj(. 

Vychází z"pragmatického p&ístupu, kdy je z&ejmé, #e abstinence ve"v!zení neznamená, #e bude po-
kra'ovat i"po"propu$t!ní. D(le#it% je kontakt ji# b!hem uv!zn!ní s"cílem navázání d(v!ry a"nakontak-
tování do"návazn%ch slu#eb. P&ímo ve"v!znici se poskytují slu#by poradenské, lé'ebné a" informace 
i"harm reduction.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Podpora v"abstinenci, p&edv%stupní poradenství, prevence recidivy.
Zprost&edkování návazné pé'e po"propu$t!ní.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

450 u#ivatel(.
2000 kontakt(.
Uvád!no za"celou slu#bu.

Realizáto&i Laxus z.ú.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV )R, MZ )R, Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky.

Cíl 3.3. Zaji&t"ní krizov%ch slu!eb pro ob"ti trestn%ch #in-, domácího násilí a$osoby v$krizové 
situaci

Popis a"zd(vodn!ní cíle Jedná se zejména o"odborné poradenství ob!tem, sv!dk(m a"poz(stal%m po"ob!tech kriminality.
Bezodkladná, kombinovaná pomoc ob!tem kriminality obsahuje poskytnutí právních informací, 
psychologické poradenství, sociální poradenství, praktické rady a"informace, kontakt na"navazující 
slu#by. 

Principem poradenské 'innosti je bezplatnost, nestrannost, nezávislost a"diskrétnost.
Cílem je zajistit slu#by lidem, kte&í se v"d(sledku trestného 'inu ocitli v"krizové situaci, kterou nejsou 
schopni zvládnout vlastními silami. Vedle pomoci v" krizi je d(le#ité napojení u#ivatele na" dal$í 
sociální sí,.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.3.1. Zaji$t!ní pomoci pro ob!ti domácího násilí

Popis opat&ení Opat&ení zaji$,uje krizovou intervenci, následnou poradenskou slu#bu a"terapii pro zvlá$, zranitelné 
ob!ti trestn%ch 'in(.
Krizová intervence zahrnuje:
• Stabilizace aktuálního stavu u#ivatele – telefonní, ambulantní, terénní kontakt.
• Vytvo&ení individuálního plánu pomoci a"podpory.
Poradenské slu#by:
• Zaji$t!ní návazné pomoci (plánování).
• Orientace v"legislativ!.
• Právní informace, psychologické poradenství, sociální poradenství, praktické rady a" informace, 

kontakt na"navazující slu#by.
Terapie:
• Bezplatná.
• Maximáln! 10 sezení/u#ivatel(.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Ob!, trestného 'inu, sv!dci a"poz(stalí po"ob!ti kriminality mají mo#nost &e$it svou situaci nejen 
prost&ednictvím orgán( 'inn%ch v"trestním &ízení, ale i"se specializovan%m pracovi$t!m, které pracuje 
individuáln! s"osobností ob!ti (psychická podpora). Dále dochází ke"komplexnímu &e$ení celé situace 
ob!ti (doprovod na"Policii )R, k"soudu, na"ú&ady, p&íprava na"soud, zprost&edkování krizového ubyto-
vání, orientace v"situaci a"prost&edí, aj.).

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Poradna 120/rok. 
Zvlá$, zranitelné ob!ti trestn%ch 'in( 50/rok.

Realizáto&i Bíl% kruh bezpe'í, z.s.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, v"minimální mí&e dary.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.3.2.  Zaji$t!ní poradenství pro ob!ti trestn%ch 'in( a"poskytování bezprost&ední pomoci ob!tem 
zvlá$, záva#né trestné 'innosti

Popis opat&ení Poradenství zahrnuje:
• T%m dobrovolník( – právník( a"psycholog( poskytuje odbornou bezplatnou a"diskrétní pomoc 

ob!tem trestn%ch 'in( v'etn! morální podpory blízk%ch osob, pomáhá lidem, kte&í se od(vodn!n! 
obávají, #e se stanou ob!tí trestného 'inu.

• *kolící a"vzd!lávací aktivity – p&edná$ky a"besedy pro odbornou i"$irokou ve&ejnost se zam!&ením 
na"prevenci kriminality ($ikanování, t%rání, domácí násilí, drogová závislost aj.).

• Publika'ní a"osv!tová 'innost.
Zvlá$tní aktivitu p&edstavuje poskytování bezprost&ední pomoci ob!tem zvlá$, záva#né trestné 'in-
nosti.
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P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Ob!, trestného 'inu má mo#nost &e$it svou situaci nejen prost&ednictvím orgán( 'inn%ch v"trestním 
&ízení, ale i"se specializovan%m pracovi$t!m, které pracuje individuáln! s"osobností ob!ti (psychická 
podpora). Dále dochází ke"komplexnímu &e$ení celé situace ob!ti (doprovod na"Policii )R, k"soudu, 
na"ú&ad, p&íprava na"soud, zprost&edkování krizového ubytování, orientace v"situaci a"prost&edí, aj.). 
Formování právního pov!domí u#ivatel( slu#eb a"poslucha'( p&edná$ek. 
Psychologická, morální, materiální a"organiza'ní pomoc ob!tem trestn%ch 'in(. 
Vy$$í informovanost ve&ejnosti a"institucí o"problematice trestn%ch 'in(. 
Zlep$ení postavení po$kozeného v"trestním &ízení a"v"systému náhrady $kody.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Poradna 120 u#ivatel(/rok.
Zvlá$, zranitelné ob!ti trestn%ch 'in( 50 u#ivatel(/rok.

Realizáto&i Bíl% kruh bezpe'í, z.s.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, v"minimální mí&e dary.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.3.3. Zaji$t!ní pomoci pro osoby v"krizové situaci

Popis opat&ení Pomoc zahrnuje tyto základní slu#by:
• Krátkodobé ubytování
• Krizovou intervenci
• Pomoc p&i orientaci v"situaci
• Návrh mo#ností dal$ího &e$ení

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zachycení osob, které se náhle ocitly v"akutní krizové situaci, kterou nedoká#í &e$it vlastními silami 
a"v"d(sledku této situace pot&ebují krátkodobé ubytování.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Pobytová krizová pomoc – 35 p&ípad(.

Realizáto&i SKP-CENTRUM, o.p.s., statutární m!sto Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj.
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Cíl 3.4. Zaji&t"ní slu!eb pro osoby bez p'íst'e&í a$osoby ohro!ené jeho ztrátou

Popis a"zd(vodn!ní cíle Vzhledem ke"své poloze (hlavní #elezni'ní uzel) a"pr(myslové aktivit! v"oblasti Pardubic dochází k"na-
v%$ení #ivotního standardu obyvatel. To má na"stran! druhé za"následek sociální propad u"vybran%ch 
vrstev obyvatel.

Pr(myslové zóny p&itahují levnou pracovní sílu, která následn! hledá uplatn!ní i"mimo legální trh 
práce. Z"toho pramení mo#ná rizika sociální exkluze (zejména ztráta zam!stnání a"s"ním spojeného 
bydlení).

Za"dal$í trendy m(#eme pova#ovat:
Markantní nár(st po'tu mlad%ch bezdomovc(, #en bez domova a"senior( (v'etn! invalidních) bez 
finan'ních prost&edk( a"bez nároku na"n!, ob'an( se zdravotním posti#ením, a"to zejména ob'an( 
funk'n! negramotn%ch. Vzr(stá problém zadlu#enosti cílové skupiny. Z"toho vypl%vá, #e se rozr(stá 
po'et specifick%ch problém( cílové skupiny.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.4.1. Propracovan% a"návazn% systém slu#eb

Popis opat&ení V"rámci opat&ení se jedná zejména o"to:
• Zachovat minimáln! stávající sociální slu#by s"p&ihlédnutím k"tomu, #e musí reflektovat aktuální 

problémy cílové skupiny (viz SWOT anal%za) a" tedy p&ípadn! vytvá&et nové programy vedoucí 
k"&e$ení nep&íznivé situace u#ivatel(.

• Jasn! definovat poslání jednotliv%ch slu#eb (eliminovat soub!h 'inností).
• Propracovat návaznost slu#eb.
• Uplat/ovat koncepci dostupného bydlení v"praxi.
• Vytvo&it mo#nosti pro zaji$t!ní sociálních slu#eb pro obtí#n! umístitelné osoby.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Udr#ení a"p&ípadné roz$í&ení stávajících slu#eb v"dané oblasti umo#ní sociální za'le/ování osobám, 
u"kter%ch by byl sociální propad bez kontinuální práce mnohem hlub$í. V%sledkem pak bude kvalitn!j$í 
a"efektivn!j$í systém pomoci s"pozitivními dopady na"jednotlivé u#ivatele sociálních slu#eb. Ochrana 
spole'nosti p&ed sociáln! patologick%mi jevy.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

55 u#ivatel(: azylov% d(m pro mu#e.
60 dosp!l%ch u#ivatel( a"60 d!tí: azylov% d(m pro #eny a"matky s"d!tmi.
30 u#ivatel(: D(m na"p(li cesty.
140 u#ivatel(: noclehárna pro mu#e.
40 u#ivatel(: noclehárna pro #eny.
100 u#ivatel(: terénní program.
25 u#ivatel(: nízkoprahové denní centrum.
186 u#ivatel( od"18 let: Romodrom o.p.s – Pardubice, terénní programy, odborné sociální poradenství.

Realizáto&i SKP-CENTRUM, o.p.s, Romodrom o.s., statutární m!sto Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, EU projekty, dotace od"George Sorose, MAS Skute'sko, 
Ko$umbersko, Chrastecko, MPSV )R Nadregionál.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.4.2. Udr#ení léka&ské pé'e pro cílovou skupinu

Popis opat&ení V"Pardubicích do$lo ke"z&ízení ordinace praktického léka&e s"p&esahem do"místních nízkoprahov%ch 
slu#eb pro osoby ohro#ené sociálním vylou'ením. Ordinace v%razn! napomáhá ke"sni#ování rizik spo-
jen%ch s"infek'ním onemocn!ním. Jedná se zejména o:
• Dostupná zdravotní pé'e pro cílovou skupinu. Jedná se o"osoby, které z"mnoha d(vod( v"Pardu-

bicích nem!ly nebo u# nemají praktického léka&e a"'iní jim velké obtí#e ho získat. P&i registraci 
nebude d(le#itá spádovost dle bydli$t! klienta, bude se jednat o"osoby, které se na"území m!sta 
zdr#ují bez podmínky trvalého pobytu v"Pardubicích.

• Mo#nost akutního zdravotního vy$et&ení osobám za"pomoci sociálních pracovník(. 
• Zaji$t!ní podmínek pro pravideln!j$í vy$et&ování osob s"cílem sní#it nebezpe'í p&enosn%ch cho-

rob. Zaji$t!ní preventivní pé'e a"zabezpe'ení prevence $í&ení onemocn!ní.
• O$et&ovatelská podpora – poskytování následné zdravotní pé'e, pravidelná preventivní vy$et&ení, 

podpora p&i dodr#ování lé'ebného re#imu – u#ívání dostupn%ch lék(. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Cílová skupina bude moci vyhledat v"okam#iku zdravotních potí#í svého léka&e, dodr#ovat lé'ebn% 
re#im, u#ívat dostupné léky a"tím p&edcházet zhor$ování svého zdravotního stavu. Nebude zbyte'n! 
docházet k"aktivaci zdravotní záchranné slu#by. P&edejde se"dlouhodobé náro'n!j$í lé'b! a"k"p&ípad-
n%m hospitalizacím v"nemocnicích a"v"lé'ebnách dlouhodob! nemocn%ch. Následná zdravotní pé'e je 
po"propu$t!ní ze"zdravotnick%ch za&ízení velmi d(le#itá a"v"sou'asné dob! ji klienti z"d(vodu absence 
takového praktického léka&e zanedbávají. Znehodnocuje se tak p&ede$lá nákladná nemocni'ní pé'e 
a"mnohdy zbyte'n! dochází k"opakovan%m hospitalizacím.

V"návaznosti na"zaji$t!ní stálé zdravotní pé'e bude probíhat i"související sociální práce.

Bude navázána vzájemná a"úzká spolupráce mezi zdravotníky a"sociálními pracovníky v"&e$ení ne-
p&íznivé #ivotní situace klienta. Nap&. vydání bezplatného potvrzení o"zdravotním stavu pro ú'e-
ly ubytování v"azylov%ch domech, spolupráce p&i"podání #ádosti o" invalidní d(chod 'i p&ísp!vek 
na"pé'i, aj. 

Charakter opat&ení Rozvoj a"udr#ení nové slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Kvalifikovan% odhad po'ítá s"cca 500 osobami, které pot&ebují léka&skou pé'i. Odhadnout, kolik jich 
z"tohoto po'tu nakonec vyu#ije, p&esn! nelze.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice, PS 3, praktick% léka& pro cílovou skupinu.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.4.3. Monitoring lokalit v%skytu osob bez domova

Popis opat&ení Se vzr(stajícím po'tem osob bez domova vzr(stá i"po'et míst, kde se tyto osoby vyskytují, respektive, 
kde hledají úkryt. Pro lep$í sociální práci je nezbytné mít neustále o"t!chto lokalitách a"osobách, které 
v"nich #ijí p&ehled. Terénní práce v"lokalitách pomáhá ke"zvy$ování náv$t!vnosti denního centra, a"tím 
ke"zvy$ování bezpe'í s"ohledem na"zdraví jak cílové skupiny, tak zejména i"ve&ejnosti. Do"spolupráce 
je pak nezbytné zapojit m!stskou policii.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Detailní p&ehled o"místech v%skytu osob bez domova, jako prevence tohoto rizikového zp(sobu 
#ivota.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

100 u#ivatel(: v"rámci terénního programu.

Realizáto&i SKP-CENTRUM, o.p.s., M!stská policie Pardubice, statutární m!sto Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.4.4.  Zaji$t!ní dostupnosti slu#eb pro osoby, které nemohou z"r(zn%ch d(vod( vyu#ívat stávající 
sociální slu#by

Popis opat&ení Pobytové i"ambulantní slu#by sociální prevence v"Pardubicích (azylové domy, noclehárny, nízkoprahová 
denní centra) v"sou'asné dob! nejsou bezbariérové a"p&ijetí zájemce o"slu#bu s"omezenou mobilitou 
nebo imobilitou je v" rozporu s" jejich vnit&ními pravidly pro poskytování t!chto slu#eb. Prostory, 
ve"kter%ch jsou tyto slu#by poskytovány, jsou pro &adu u#ivatel( ve"zhor$eném zdravotním stavu 
nedostupné. Samotn% pohyb ve" stávajících" prostorách slu#eb sociální prevence je pro u#ivatele 
ve"zhor$eném zdravotním stavu nebezpe'n%.

0ada z"t!chto osob je v"nep&íznivé #ivotní situaci z"d(vodu nedostate'ného finan'ního zaji$t!ní. Jsou 
bez finan'ních prost&edk(, bez nároku na"jak%koli d(chod (nemají odpracované roky), jsou odkázáni 
na"dávky hmotné nouze. Pro získání slu#by sociální pé'e tak nemají dostatek finan'ních prost&edk(. 
Jsou zcela bez finan'ního zázemí po"dlouhou dobu, kterou trvá posouzení invalidity 'i p&ísp!vku 
na"pé'i (a, u# kv(li chyb!jící dokumentaci 'i dlouh%m lh(tám pro vy&ízení). Ti, kte&í mají p&iznané 
dávky hmotné nouze, jsou v"situaci, kdy nemají mo#nost 'erpat slu#by sociální pé'e.

Proto je t&eba zajistit novou pobytovou sociální slu#bu, p&ípadn! hledat kapacity ve stávajících slu#-
bách, av$ak s"ohledem na"specifikum cílové skupiny.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zlep$ení kvality #ivota, zaji$t!ní d(stojn%ch podmínek pro #ivot cílové skupiny. Ochrana spole'nosti 
p&ed patologick%mi jevy, které provázejí cílovou skupinu.
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Charakter opat&ení Vznik nové slu#by p&ípadn! aktivizace stávajících kapacit poskytovatel( sociálních slu#eb ve m!st!.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

15 osob/rok.

Realizáto&i SKP-CENTRUM, o.p.s., statutární m!sto Pardubice, Krajsk% ú&ad Pardubického kraje.

P&edpokládané zdroje 
financování

Pardubick% kraj.

Cíl 3.5. Terénní programy a$odborné sociální poradenství pro osoby dot#ené v%konem trestu 
odn"tí svobody

Popis a"zd(vodn!ní cíle Slu#ba je poskytována osobám dot'en%m v%konem trestu odn!tí svobody a"jejich rodinn%m p&íslu$-
ník(m. Cílem je sni#ování rizik plynoucích ze #ivotního stylu poznamenaného v%konem trestu odn!tí 
svobody a"podpora návratu zp!t na"trh práce u"t!chto osob. Cílová skupina je spole'ensky stigmati-
zována celou &adou jev( vedoucích k"sociální izolaci a"vylou'ení. Slu#by jsou poskytovány na"úrovni 
terénní sociální práce v"p&irozeném prost&edí u#ivatele (v!t$inou sociáln! vylou'ené lokality v"Pardu-
bickém kraji a"V!znice Pardubice) a"ambulance, poskytující slu#by odborného sociálního poradenství 
(kontaktní zázemí programu).

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.5.1. Terénní programy

Popis opat&ení Poskytování terénní sociální práce v"sociáln! vylou'en%ch lokalitách a"V!znici Pardubice (p&ípadn! 
dal$ích v!znicích na"území v" )R – Sv!tlá nad Sázavou, V!znice HK–Pouchov) osobám dot'en%m 
v%konem trestu odn!tí svobody a"jejich rodinn%m p&íslu$ník(m. Spolupráce s"dal$ími subjekty v"soci-
ální síti (PMS )R, Kurátor, Ú&ad práce, OSPOD, dal$í organizace poskytující sociální slu#by ve"vztahu 
k"cílové skupin!) ve"prosp!ch u#ivatele. Cílové skupin! jsou poskytovány slu#by s"ohledem na"&e$ení 
jejich #ivotní situace na"úrovni komunikace s"institucemi dluhového poradenství, financí, bydlení, rodi-
ny, situa'ní a"krizové intervence, vzd!lání, podpory k"návratu zp!t na"trh práce a"zvy$ování osobních 
kompetencí u#ivatele.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Monitoring situace osob dot'en%ch VTOS po"jejich návratu z"v!zení. Jedná se o:
• Sni#ování rizik plynoucích z"#ivotního stylu a"spole'enského nastavení v('i cílové skupin!, stigma 

a"aktuální dlouhodobá situace na"trhu práce.
• Zvy$ování kompetencí u"osob dot'en%ch VTOS &e$it svoji obtí#nou #ivotní situaci.
• Podíl na"sní#ení rizika recidivy ve"spolupráci s"dal$ími subjekty v"sociální síti.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.
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P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

121 u#ivatel( 818 kontakt(.
1218 intervencí.

Realizáto&i Romodrom o.p.s. – Pardubice, terénní programy.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, EU projekt – dotace od"George Sorose, MAS Skute'sko, 
Ko$umbersko, Chrastecko, MPSV )R Nadregionál.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

3.5.2. Odborné sociální poradenství – Ambulance

Popis opat&ení Slu#ba je poskytována v"kontaktních prostorách programu v" rámci Pardubického kraje. Je ur'ená 
osobám dot'en%m VTOS a"jejich rodinn%m p&íslu$ník(m, kte&í jsou na"svobod! po"v%stupu z"v%konu 
trestu. Cílové skupin! jsou poskytovány slu#by s"ohledem na"&e$ení jejich #ivotní situace na"úrovni 
komunikace s"institucemi dluhového poradenství, financí, bydlení, rodiny, situa'ní a"krizové intervence, 
vzd!lání, podpory k"návratu zp!t na"trh práce a"zvy$ování osobních kompetencí u#ivatele. K"dispozici 
je ve"vymezeném formátu zázemí slu#by, mo#nost tisku dokument(, telefon, p&ístup na" internet. 
Spolupráce s"dal$ími subjekty v"sociální síti (PMS )R, kurátor, Ú&ad práce )R, OSPOD, dal$í organizace 
poskytující sociální slu#by ve"vztahu k"cílové skupin!) ve"prosp!ch u#ivatele.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Monitoring situace osob dot'en%ch VTOS po"jejich návratu z"v!zení. Jedná se o:
• Sni#ování rizik plynoucích z"#ivotního stylu a"spole'enského nastavení v('i cílové skupin!, stigma 

a"aktuální dlouhodobá situace na"trhu práce.
• Zvy$ování kompetencí u"osob dot'en%ch VTOS &e$it svoji obtí#nou #ivotní situace.
• Podíl na"sní#ení rizika recidivy ve"spolupráci s"dal$ími subjekty v"sociální síti.

Charakter opat&ení Vytvo&ení nového podp(rného programu ke"stávajícím sociálním slu#bám.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy 
/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

65 u#ivatel(.
1014 kontakt(, 2367 intervencí.

Realizáto&i Romodrom o.p.s. – Pardubice, terénní programy.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, EU projekt – dotace od"George Sorose, MAS Skute'sko, 
Ko$umbersko, Chrastecko, MPSV )R Nadregionál.
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PS 4 – Senio'i

Charakteristika cílové skupiny:
Populace senior( je velmi heterogenní skupinou obyvatel. 
Obecn! m(#eme za"seniory pova#ovat osoby ve"v!ku 65 a"více 
let. Senio&i tvo&í v%znamnou cílovou skupinu u#ivatel( sociál-
ních slu#eb a" zárove/ jsou nej'ast!j$ími p&íjemci p&ísp!vku 
na pé'i. Stárnutí populace je nejcharakteristi't!j$ím rysem 
demografického v%voje )eské republiky i"dal$ích rozvinut%ch 
zemí Evropy. Podle dostupn%ch anal%z bude tento v%voj v"dal-
$ích letech pokra'ovat. P&isp!je k"n!mu zestárnutí popula'n! 
siln%ch povále'n%ch ro'ník( a"v"dal$ím období prodlu#ující se 
pravd!podobná doba do#ití. Dle zdravotnické ro'enky Pardu-

bického kraje 2013 je v"kraji 89"091 senior( ve"v!ku 65+, tj. 
asi 17 % populace. Podle demografické prognózy bude tento 
po'et nar(stat, v"roce 2050 by to m!lo b%t p&ibli#n! 31 % po-
pulace. Senio&i jsou obecn! osobami, které nejsou ekonomicky 
aktivní. Jejich p&íjmy tvo&í zejména starobní d(chod, v"p&ípad! 
senior( závisl%ch na"pomoci jiné fyzické osoby také p&ísp!vek 
na pé'i.

Pro pot&eby plánování sociálních slu#eb jsou cílovou skupi-
nou senio&i se sní#enou sob!sta'ností z"d(vodu v!ku a"'asto 
p&idru#eného chronického onemocn!ní nebo zdravotního posti-
#ení, jejich# situace vy#aduje pomoc jiné fyzické osoby.
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Seznam #lensk%ch organizací PS 4:
1. Sociální slu#by m!sta Pardubic, Domov pro seniory Dubina 

2. Sociální slu#by m!sta Pardubic, Pe'ovatelská slu#ba

3. Sociální slu#by m!sta Pardubic, DS Slune'nice

4. Oblastní charita Pardubice

5. SKP-CENTRUM o.p.s. – o$et&ovatelská slu#ba

6. SKP-CENTRUM o.p.s. – Domov Simeon

7. Národní rada osob se zdravotním posti#ením )R

8. LDN Rybitví

9. HEWER, z.s.

10. POMOCNÍK v"akci o.p.s.

11. Magistrát m!sta Pardubic

12. )eská abilympijská asociace, z.s.

13. Pardubick% klub pro seniory, z.s.

14. Mgr."Jarmila Stibicová – ve&ejnost

15. Ludmila Moriová – ve&ejnost

16. Ladislav Mironiuk – ve&ejnost

17. Mgr."Marie Ka$parová – ve&ejnost

18. Ladislava Richterová – ve&ejnost

19. Hájková Marie – ve&ejnost

P'ehled cíl- a$opat'ení:

Cíl 4.1. Zajistit dostate#né kapacity terénních a$ambulantních slu!eb pro seniory 

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

4.1.1.  Podpora poskytovatel( pe'ovatelské slu#by a"osobní asistence a"postupné zvy$ování kapacit 
dle aktuální pot&ebnosti

4.1.2.  Hledat &e$ení pro roz$í&ení kapacity tís/ové pé'e

4.1.3.  Podpora poskytovatele domácí zdravotní pé'e a"postupné zvy$ování kapacit dle aktuální 
pot&ebnosti

4.1.4.  Podpora poskytovatele domácí hospicové pé'e a"postupné navy$ování kapacity dle aktuální 
pot&ebnosti

4.1.5.  Podpora poskytovatel( odleh'ovací slu#by a"postupné navy$ování kapacit dle aktuální 
pot&ebnosti

4.1.6.  Zajistit dostate'né kapacity denních stacioná&( pro seniory a"ambulantní formy odleh'ovacích 
slu#eb

Cíl 4.2. Zajistit dostate#né kapacity pobytov%ch slu!eb pro seniory

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

4.2.1. P&íprava na"nav%$ení kapacity domova pro seniory

4.2.2. P&íprava na"nav%$ení kapacity domova se zvlá$tním re#imem

4.2.3.  Hledání vhodného &e$ení pro zaji$t!ní l(#ek v"pobytovém za&ízení pro osoby mlad$í 60 let, 
kte&í mají zdravotní posti#ení a"nemají psychické posti#ení 
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Cíl 4.3. Vznik krizov%ch l-!ek pro seniory

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

4.3.1 Vznik 2 krizov%ch l(#ek pro seniory 

Cíl 4.4. Zajistit dostupné bydlení pro seniory

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

4.4.1. Napl/ování Koncepce dostupného bydlení

Cíl 4.5. Zajistit dostatek slu!eb podporujících plnohodnotn% aktivní !ivot senior- 

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

4.5.1.  Podpo&it 'innost sociáln! aktiviza'ních slu#eb pro seniory, aktiviza'ních program( a"klubové 
'innosti pro seniory

4.5.2. Podpo&it dobrovolnictví senior(

SWOT anal%za aktuální 

Silné stránky

• Plo$né pokrytí sociálních slu#eb pro celé 
m!sto Pardubice i"blízké okolí

• Kompletní nabídka slu#eb pro seniory

• Je hlídána kvalita poskytování sociálních 
slu#eb

• Je zaji$t!na doprava pro imobilní seniory

• Dostate'né aktivity pro volno'asové 
aktivity senior(

Slabé stránky

• Vy'erpaná kapacita pobytov%ch slu#eb

• Vy'erpaná kapacita terénních slu#eb

• Vy'erpaná kapacita Hospice v"Chrudimi

• Vy'erpaná kapacita tís/ové linky

• Omezení finan'ních zdroj( od"zdravotních poji$,oven pro terénní zdravotní 
slu#by

• Chybí pobytové za&ízení pro osoby pod 60 let, které mají zdravotní posti#ení 
a"nemají mentální handicap

• Chybí krizová l(#ka

• Nedostatek dobrovolník( v'etn! koordinace dobrovolník(

• Nedostate'né propojení v$ech slo#ek kooperujících na"pé'i o"seniory

• Neznáme pokrytí zdravotních terénních slu#eb (neexistuje statistika)

• Bariérov% a"$patn% technick% stav byt( zvlá$tního ur'ení

P'íle!itosti

• Koncepce sociálního bydlení

• Podpora primární terénní pé'e

• Zv%$it finan'ní podporu na 
bezbariérovost byt( a"spole'n%ch prostor

• Nau'it se 'erpat zdroje z"fond( (m!sto, 
kraj, stát, EU)

• Ambulance bolesti do"terénu

• Spolupráce se $kolami (v%chova k"úct! 
a"pé'i o"seniory + za'len!ní sociální pé'e 
do"v%uky)

• 24hodinová pe'ovatelská slu#ba

Hrozby

• Zvy$ující se po'et senior(

• Zvy$ující se po'et bezd!tn%ch senior(

• Zhor$ující se zdravotní stav senior(

• Zvy$ující se po'et senior( ohro#en%ch sociálním vylou'ením

• Zvy$ující se po'et zadlu#en%ch senior(

• Nedostatek kvalifikovaného personálu v"sociálních slu#bách

• Sni#ující se kapacity v"pobytov%ch slu#bách z"d(vodu rekonstrukcí 
(sni#ování l(#ek na"pokojích z"d(vodu vyhov!ní standard(m kvality)

• Zneu#ívání senior( (prodej majetku senior( 'i p&evody jejich finan'ních 
'ástek – chybí ochrana senior(, tak jako nap&. funguje ochrana d!tí)

• Nedostatek financí
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Popis cíl- a$opat'ení:

Cíl 4.1. Zajistit dostate#né kapacity terénních a$ambulantních slu!eb pro seniory 

Popis a"zd(vodn!ní cíle Terénní slu#by v"Pardubicích tvo&í ucelen%, funk'ní systém navazujících a"vzájemn! prostupn%ch 
slu#eb, jeho# cílem je koncep'ní podpora domácí pé'e. Sou'asné trendy sm!&ují k"sociální pé'i, 
která umo#/uje senior(m setrvat co nejdéle v"p&irozeném prost&edí rodiny a"p&átel, a"to i"v"období 
závislosti na"pomoci druh%ch z"d(vodu nemoci, stá&í, absence rodiny, p&ípadn! i"v"posledním období 
#ivota. K"tomu je nezbytné zajistit dostate'nou kapacitu kvalitních terénních slu#eb – zdravotních 
i"sociálních. Vzhledem k"tomu, #e sou'asná kapacita t!chto slu#eb je ji# vy'erpána je nezbytné, aby 
se tyto slu#by za'aly systematicky roz$i&ovat. 

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.1.1. Podpora poskytovatel( pe'ovatelské slu#by a"osobní asistence 

Popis opat&ení V"Pardubicích v"sou'asné dob! dlouhodob! poskytuje pe'ovatelskou slu#bu a"osobní asistenci pro 
seniory 7 poskytovatel(, kte&í zaznamenávají nejenom nár(st u#ivatel(, ale také zvy$ující se náro'-
nost pé'e a"vy$$í rozsah pé'e u"jednotlivého u#ivatele slu#by. Cílem jejich 'innosti je umo#nit seni-
or(m z(stat, co nejdéle ve"svém domácím prost&edí, a"to i"v"p&ípad! závislosti na"pomoci druh%ch. 
Jsou také velkou pomocí pe'ujícím osobám, kte&í mnohdy nev!dí, jak o"svého blízkého pe'ovat. Jejich 
slu#by jsou tak nesmírn! d(le#ité pro to, aby mohl senior z(stat, co nejdéle doma a"byla mu zaji$t!na 
odpovídající pé'e. V"souladu s"prognózou v%voje obyvatelstva v"Pardubicích a"vy'erpanou kapacitou 
t!chto slu#eb je nutné po'ítat s"pot&ebou nav%$ení kapacit terénních a"ambulantních slu#eb. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Prodlou#ení pobytu senior( v" jejich"p&irozeném prost&edí i"p&i sní#ení sob!sta'nosti se zaji$t!ním je-
jich aktuálních pot&eb. Zaji$t!ní pé'e i"osobám, které po#adují v!t$í podíl náro'né pé'e nap&. senio&i 
s"Alzheimerovou chorobou. Zaji$t!ní podpory pe'ujícím osobám, aby se zvládli o"svého blízkého postarat. 

Charakter opat&ení Podpora stávajících poskytovatel( slu#eb a" postupné roz$i&ování kapacit pe'ovatelské slu#by 
a"osobní asistence dle aktuální pot&ebnosti. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

)AAS – 20 u#ivatel(/rok.

Realizáto&i SsmP, Oblastní charita Pardubice, Hewer, Pomocník v"akci, Kamilka, Centrum pro zdravotn! posti#ené 
a seniory Pk, )eská abylimpijská asociace, z.s.

P&edpokládané zdroje 
financování

U#ivatel dle zákona o"sociálních slu#bách, statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.1.2. Mo#nosti &e$ení pro roz$í&ení kapacity tís/ové pé'e 

Popis opat&ení Tís/ová pé'e poskytuje prost&ednictvím elektronického systému odbornou pomoc senior(m, kte&í 
jsou v"d(sledku sní#ení sob!sta'nosti nebo zhor$eného zdravotního stavu vystaveni stálému, vyso-
kému riziku ohro#ení zdraví nebo #ivota. V"p&ípadech náhlého zhor$ení zdravotního stavu si u#ivatelé 
slu#by mohou p&ivolat pot&ebnou pomoc, i"kdy# jsou mimo dosah telefonu. Systém tak umo#/uje 
bezpe'n% a"klidn% #ivot senior( v"jejich p&irozeném prost&ední, a"to poskytováním rychlé a"odborné 
pomoci v"nejr(zn!j$ích tís/ov%ch situacích. 
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P&edpokládané dopady
opat&ení na"cílovou skupinu

Umo#n!ní bezpe'ného a"klidného #ivota senior( v"jejich p&irozeném prost&edí. Sní#ení po'tu zbyte'-
n%ch úmrtí senior( 'i vá#n%ch po$kození jejich zdraví z"d(vodu neposkytnutí v'asné pomoci. 

Charakter opat&ení Hledat zp(soby a"zdroje, jak roz$í&it bu1 stávající Signál v"tísni provozované M!stskou policí Pardu-
bice, nebo podpo&it jiného poskytovatele, kter% by tís/ovou linku provozoval. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i M!stská policie Pardubice 'i jin% poskytovatel. 

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, M!stská policie Pardubice.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.1.3.  Podpora poskytovatele domácí zdravotní pé'e a"postupné zvy$ování kapacit dle aktuální 
pot&ebnosti

Popis opat&ení V"rámci deinstitucionalizace pé'e a"rozd!lení na"sociální a"zdravotní, do$lo k"odd!lení t!chto slu#eb, 
ale fináln! u"koncového u#ivatele je toto d!lení 'asto s"neostrou hranou. V%sledkem jsou kompe-
ten'ní a"komunika'ní bariéry. Sestry domácí zdravotní pé'e jsou 'asto prvními aktivátory sociálních 
slu#eb a"koordinátory pé'e. Nejedná se o"finan'ní podporu, ale podporu politickou na"úrovni m!sta, 
kraje, poslanc( a"senátor( p&i p&ípadn%ch jednáních s"Ministerstvem zdravotnictví a"poji$,ovnami. 
Paliativní pé'e o"umírající pacienty je sou'ástí domácí zdravotní pé'e. Vzhledem k"tomu, #e kraj má 
pokrytí pouze l(#kov%m Hospicem v"Chrudimi, tak ve"m!st! Pardubice chybí paliativní terénní léka&. 
Funguje Ambulance bolesti p&i NPK, ale klienti musí b%t p&evá#eni na"kontrolu ve"vá#ném a"'asto 
velmi bolestivém stavu do"této ambulance.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Mo#nost setrvání seniora v"domácím prost&edí i"v"p&ípad! zhor$ení zdravotního stavu 'i p&i umírání, 
podpora a"edukace rodinn%ch p&íslu$ník( a"dal$ích pe'ujících. 

Charakter opat&ení Zmapování terénních zdravotních slu#eb okresu Pardubice.
Hledání mo#ností, jak zajistit v%jezdové slu#by paliativního léka&e pro obtí#n! p&evozitelné pacienty. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"celou dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i SKP-CENTRUM, Kamilka, Pardubická krajská nemocnice, Oblastní charita Pardubice, statutární m!sto 
Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV, MZ, VZP, PS 4.

P&edpokládané zdroje 
financování

Financováno z"poji$,oven dle proveden%ch úkon(.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.1.4. Podpora poskytovatele domácí hospicové pé'e

Popis opat&ení Hospicová pé'e je forma zdravotní, sociální a"psychologické pé'e, poskytována nemocn%m v$ech indi-
ka'ních a"diagnostick%ch i"v!kov%ch skupin, u"nich# se o'ekává terminální fáze #ivota. V"rámci hospi-
cové pé'e je poskytována zejména paliativní pé'e. Vzhledem k"p&ib%vajícímu po'tu lidí v"terminálním 
stadiu, kte&í cht!jí pro#ít zbytek #ivota v"domácím prost&edí, je pot&eba vytvo&it podmínky pro zaji$-
t!ní domácí hospicové pé'e v"Pardubicích. V%znamn%m faktorem je pak úzká spolupráce s"odborn%mi 
a"praktick%mi léka&i p&i zaji$t!ní paliativní pé'e a"cílená spolupráce a"podpora rodinn%ch pe'ovatel(. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Umo#n!ní lidem v"terminálním stadiu pro#ít poslední období svého #ivota v"domácím prost&edí v"kru-
hu sv%ch blízk%ch, zmírnit jejich bolesti a"omezení spojené s"nemocí nebo stá&ím, provázet je v"po-
sledních chvílích #ivota, b%t oporou pe'ujícím osobám z"&ad rodiny a"p&átel umírajícího. 

Charakter opat&ení Podpora poskytovatele domácí hospicové pé'e a"postupné navy$ování kapacity dle aktuální pot&ebnosti.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Oblastní charita Pardubice. 

P&edpokládané zdroje 
financování

U#ivatel dle zákona o"sociálních slu#bách, statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.1.5. Podpora poskytovatel( odleh'ovací slu#by 

Popis opat&ení Z"d(vodu zvy$ujícího se po'tu senior(, kte&í pot&ebují pé'i, je nezbytné, aby se pe'ovalo i"o"rodinné pe-
'ovatele, pro které je pé'e o"seniora mnohdy velkou zát!#í. Cílem odleh'ovacích slu#eb je pak umo#nit 
pe'ujícím nezbytn% odpo'inek, kdy o"seniora je postaráno po"omezenou dobu v"pobytovém za&ízení. 
Jedná se o"podporující domácí pé'i, která tvo&í nezbytn% dopl/ující 'lánek systému terénních slu#eb.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Podpora rodinn%ch p&íslu$ník( – pe'ovatel( v"pé'i o" svého 'lena, kter% m(#e díky jejich pomoci 
setrvat v"p&irozeném prost&edí i"p&i sní#ené sob!sta'nosti. Tato podpora je nezbytná k"zachování 
psychického a"fyzického zdraví pe'ující osoby, aby mohl pé'i o"blízkého vykonávat co nejdéle a"tím 
i"prodlou#ení #ivota seniora v"domácím prost&edí. 

Charakter opat&ení Podpora poskytovatel( pobytové odleh'ovací slu#by a"nav%$ení kapacity dle aktuální pot&ebnosti.
P&i dal$ím roz$i&ováním této slu#by doporu'ujeme toto roz$í&ení podmínit o"vznik 1 krizového l(#ka.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Oblastní charita Pardubice, SKP-CENTRUM.

P&edpokládané zdroje 
financování

U#ivatel dle zákona o"sociálních slu#bách, statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.1.6.  Podpora poskytovatel( denních stacioná&( pro seniory a"ambulantní formy odleh'ovacích 
slu#eb 

Popis opat&ení Denní stacioná&e poskytují ambulantní slu#by senior(m, kte&í pot&ebují náro'n!j$í a"pravidelnou pé'i, 
a"to zejména p&i onemocn!ní Alzheimerovou chorobou. V%znamn! dopl/ují terénní pe'ovatelskou 
slu#bu jako dal$í stupe/ pro zhor$enou sociáln! zdravotní situaci u#ivatel( slu#by. Podporuje domácí 
pé'i a"rodinnou pé'i. Jedná se o"v%znamnou formu podpory pe'ující rodiny, její# 'lenové mohou nap&. 
bez omezení nadále plnit své pracovní povinnosti s"v!domím, #e je o" jejich rodinného p&íslu$níka 
v"dob! jejich nep&ítomnosti postaráno. 

P&edpokládané dopady
opat&ení na"cílovou skupinu

Podpora pe'ující rodiny, podpora setrvání seniora v"domácím prost&edí co nejdel$í dobu, za'le/ování 
senior( i"s"t!#$í závislostí na"pomoci, jejich aktivizace a"podpora zachování jejich sob!sta'nosti. 

Charakter opat&ení Podpora poskytovatele denních stacioná&( postupné navy$ování kapacit dle aktuální pot&ebnosti. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i SsmP, Oblastní charita Pardubice. 

P&edpokládané zdroje 
financování

U#ivatel dle zákona o"sociálních slu#bách, statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV.

Cíl 4.2. Zajistit dostate#né kapacity pobytov%ch slu!eb pro seniory

Popis a"zd(vodn!ní cíle Po'et #ádosti o"poskytování slu#eb v"pobytov%ch za&ízeních je pom!rn! vysok%. P&esto#e pouze cca 
30 % #adatel( poskytování slu#eb v"pobytov%ch za&ízeních skute'n! pot&ebuje, aktuální pot&eba 
pobytov%ch slu#eb dlouhodob! p&evy$uje stávající kapacitu. Cílem je dosa#ení ú'elného a"ú'inného 
vynakládání finan'ních prost&edk( na"provoz pobytov%ch slu#eb, zachování a"zkvalitn!ní pobytov%ch 
slu#eb a"roz$í&ení jejich kapacity v"domovech pro seniory dle aktuální pot&ebnosti.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.2.1. P&íprava na"nav%$ení kapacity domova pro seniory 

Popis opat&ení V"domovech pro seniory se poskytují pobytové slu#by senior(m se sní#enou sob!sta'ností zejména 
z"d(vodu v!ku a"zdravotního stavu a"dále senior(m, jejich# situace vy#aduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby, kterou jim nem(#e poskytnout vlastní rodina. Slu#ba je poskytována 24 hodin denn!. 
Vzhledem k"nár(stu po'tu senior( a"p&evy$ujícího po'tu #ádostí o"slu#bu ne# je sou'asná kapacita 
slu#by je nezbytné její nav%$ení. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Pomoc senior(m, kte&í se z"d(vodu sní#ené sob!sta'nosti ji# nemohou postarat o"sebe a"svoji do-
mácnost a"to ani za"pomoci terénních slu#eb a"nejsou tak schopni setrvat ve"svém p&irozeném pro-
st&edí. Zlep$ení kvality #ivota senior(, aktivizace a"vypln!ní volného 'asu, udr#ení jejich schopností 
a"dovedností, sní#ení izolovanosti a"prevence sociálního vylou'ení. 

Charakter opat&ení P&íprava a"hledání vhodného &e$ení pro zv%$ení kapacit v"domovech pro seniory.
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P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Sou'asn% stav + 50 l(#ek navíc.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice. 

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.2.2. P&íprava nav%$ení kapacity domova se zvlá$tním re#imem

Popis opat&ení V"domovech se zvlá$tním re#imem se poskytují pobytové slu#by osobám se sní#enou sob!sta'ností 
zejména z"d(vodu chronického du$evního onemocn!ní (r(zné typy demencí), jejich# situace vy#a-
duje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nem(#e poskytnout vlastní rodina. Slu#ba je 
poskytována 24 hodin denn!. Vzhledem k"nár(stu po'tu osob s"chronick%m du$evním onemocn!ním 
a"p&evy$ujícího po'tu #ádostí o"slu#bu ne# je sou'asná kapacita slu#by, je nezbytné její nav%$ení.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Pomoc osobám, které se z"d(vodu chronického du$evního onemocn!ní ji# nemohou postarat sami 
o"sebe a"svoji domácnost a"to ani za"pomoci terénních slu#eb, a"nejsou tak schopni setrvat ve"svém 
p&irozeném prost&edí. Zlep$ení kvality #ivota senior(, aktivizace a" vypln!ní volného 'asu, udr#ení 
jejich schopností a"dovedností, sní#ení izolovanosti a"prevence sociálního vylou'ení.

Charakter opat&ení P&íprava a"hledání vhodného &e$ení pro zv%$ení kapacit domova se zvlá$tním re#imem.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Sou'asn% stav + 50 l(#ek navíc.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% kraj, MPSV.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.2.3.  Hledání vhodného &e$ení pro zaji$t!ní l(#ek v"pobytovém za&ízení pro osoby mlad$í 60 let, kte&í 
mají zdravotní posti#ení a"nemají psychické posti#ení

Popis opat&ení V"sou'asné dob! se v"domovech pro seniory poskytují slu#by pouze osobám star$ím 60 let. V"ce-
lém Pardubickém kraji neexistuje pobytové za&ízení, které by poskytovalo pobytové slu#by osobám 
mlad$ím 60 let se sní#enou sob!sta'ností, zejména z"d(vodu zhor$eného zdravotního stavu, jejich# 
situace vy#aduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou jim nem(#e poskytnout vlastní rodina. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Pomoc osobám mlad$ím 60 let, kte&í se z"d(vodu sní#ené sob!sta'nosti ji# nemohou postarat o"sebe 
a"svoji domácnost a"to ani za"pomoci terénních slu#eb ji# nejsou schopni setrvat ve"svém p&irozeném 
prost&edí. Zlep$ení kvality #ivota osobám mlad$ím 60 let, aktivizace a"vypln!ní volného 'asu, udr#ení 
jejich schopností a"dovedností, sní#ení izolovanosti a"prevence sociálního vylou'ení.
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Charakter opat&ení P&íprava a"hledání vhodného &e$ení pro zaji$t!ní l(#ek v"pobytovém za&ízení pro osoby mlad$í 60 let, 
kte&í mají zdravotní posti#ení a"nemají psychické posti#ení.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování

Pardubick% kraj, MPSV.

Cíl 4.3. Vznik krizov%ch l-!ek pro seniory

Popis a"zd(vodn!ní cíle Existuje &ada situací, kdy je pot&eba &e$it akutní situaci u"senior(, u"kter%ch je v%razné riziko ohro#ení 
na"zdraví 'i #ivota a"jsou v"akutní bytové nouzi. Jedná se nap&. o"t%rané seniory, o"zadlu#ené seniory 'i 
o"seniory ohro#ené ztrátou bydlení. V"takové situaci je nezbytné postarat se akutn! o"tohoto seniora 
a"n!kam ho umístit na"p&echodnou dobu. Následn! se m(#e &e$it problém seniora v"návaznosti 
na"Koncepci dostupného bydlení, kterou má m!sto Pardubice ji# zpracovanou, a"kde m!sto chce 
zajistit bydlení lidem, kte&í mají zájem &e$it svoji nep&íznivou sociální situaci. Zatím &e$ení t!chto 
situací suplují odleh'ovací slu#by. 

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.3.1. Vznik krizového l(#ka pro seniory

Popis opat&ení V"okam#iku, kdy je senior ohro#en na"zdraví 'i #ivot! je nezbytné mít k"dispozici tvz. krizové l(#ko, 
kam by se senior dal umístit na"p&echodnou dobu, ne# se spustí mechanismy pomoci. Jedná se 
o"poskytnutí bezprost&ední pomoci, aby nedo$lo k"po$kození zdraví 'i #ivota senior(. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Ochrana senior( ohro#en%ch na" zdraví 'i #ivot!. Následná pomoc a" zaji$t!ní krizového bydlení. 
Podpora senior( v"jejich sob!sta'nosti p&i zachování d(stojn%ch podmínek k"#ivotu. 

Charakter opat&ení Vznik 1–2 krizov%ch l(#ek pro seniory. 

P&edpokládan% termín 
realizace

2017

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

2 l(#ka

Realizáto&i Oblastní charita Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% Kraj, MPSV.
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Cíl 4.4. Zajistit dostupné bydlení pro seniory

Popis a"zd(vodn!ní cíle Tento cíl vychází ze zpracované Koncepce dostupného bydlení, která zmapovala skupiny senior(, kte-
ré jsou ohro#eny ztrátou bydlení. Jedná se p&edev$ím o"osoby s"nízkou v%$í d(chodu, osoby osamoce-
né i"zadlu#ené, ale i"seniory, kte&í bydlení mají, av$ak svou velikostí 'i bariérovostí neodpovídají jejich 
pot&ebám. Eurostat v"roce 2015 zve&ejnil v%sledky sv%ch $et&ení z"nich# vyplynulo, #e ka#d% desát% 
senior ve"v!ku 65+ je v")eské republice ohro#en chudobou a"sociálním vylou'ením, a"tento pom!r 
se bude pouze zvy$ovat. Je tedy nezbytné zajistit takto ohro#en%m senior(m mo#nost dostupného 
bydlení, a, u# nabídkou malometrá#ních a"levn%ch byt(, nebo mo#ností komunitního bydlení 'i zaji$-
t!ním dostatku míst v"pobytov%ch slu#bách.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.4.1. Napl/ování Koncepce dostupného bydlení

Popis opat&ení Dle zpracované koncepce se za'ít p&ipravovat na"v%stavbu komunitního bydlení pro seniory a"dal$í 
p&ípadné kroky k"napl/ování zpracované koncepce. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Ochrana senior( p&ed zadlu#eností, chudobou a"sociálním vylou'ením. Zaji$t!ní d(stojného bydlení 
pro #ivot seniora a"tím zaji$t!ní pocitu bezpe'í a"sob!sta'nosti. 

Charakter opat&ení P&ípravné kroky k"napl/ování Koncepce dostupného bydlení. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, soukrom% investor.

Cíl 4.5. Zajistit dostatek slu!eb podporujících plnohodnotn% aktivní !ivot senior-

Popis a"zd(vodn!ní cíle D(le#it%m prvkem v"#ivot! senior( jsou aktiviza'ní programy a"klubová 'innost, jejich prost&ednic-
tvím se jim nabízí zprost&edkování kontaktu se spole'ensk%m prost&edním, r(zné formy vzd!lávání 
a"vypln!ní volného 'asu, sociáln! terapeutické 'innosti, pomoc p&i uplat/ování oprávn!n%ch zájm( 
a"p&i obstarávání osobních zále#itostí. S"ohledem na"pot&eby senior( je vhodné podpo&it stávající 
spektrum sociáln! aktiviza'ních slu#eb. 

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.5.1.  Podpo&it 'innost sociáln! aktiviza'ních slu#eb pro seniory, aktiviza'ních program( a"klubové 
'innosti pro seniory

Popis opat&ení Prost&ednictvím volno'asov%ch aktivit pro seniory je podporován aktivní #ivot senior(. Tyto aktivity 
nabízí jak poskytovatelé sociálních slu#eb, tak m!sto Pardubice a"Kluby senior(. Opat&ení p&edpoklá-
dá podporu 'innosti stávajících aktivit (nap&. spole'enské, kulturní a"vzd!lávací aktivity, sportovní hry 
senior(, aktivity po&ádané v"rámci mezinárodního dne senior( apod.).
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P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Základním principem podpory je oddálení po'ínající závislosti na"pomoci, vyu#ití potenciálu senior( 
k"podpo&e seberealizace, k"dal$ímu p&edávání #ivotních zku$eností, aktivní podíl senior( na"spole-
'enském d!ní, prevence sociální izolace a"vylou'ení, zlep$ení orientace ve"sv%ch právech, zlep$ení 
schopnosti vyu#ití nov%ch technologií apod. 

Charakter opat&ení Podpora 'innosti sou'asn%ch poskytovatel( sociáln! aktiviza'ních slu#eb a"klub( pro seniory. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice, dal$í organizace poskytující aktiviza'ní slu#by.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, Pardubick% Kraj, MPSV.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

4.5.2. Podpo&it dobrovolnictví senior(

Popis opat&ení Jednou z"cest, jak rozvíjet svou vnit&ní p&edstavu o"smysluplném #ivot! je dobrovolnictví. Základem 
je dobrá v(le, empatie a"chu, pomáhat.

Dobrovolník je 'lov!k, kter% bez pot&eby finan'ní odm!ny d!lá n!co pro druhé, dává 'ást svého 
'asu, energie a"schopností druh%m lidem za"ú'elem pomoci. "Odm!nou je nejen h&ejiv% pocit z"vy-
konaného dobra, ale také pocit pot&ebnosti a"smysluplného #ivota. Jedná se o"spolupráci v"rám-
ci projektu realizovaného odborem sociálních v!cí MmP t%kající se mezigenera'ního propojování. 
Dobrovolníky lze vyu#ít i"v"do"dal$ích sociálních slu#bách, nap&. do"odleh'ovacích slu#eb, pobyto-
v%ch sociálních slu#eb. "

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zvy$ování pocitu pot&ebnosti, smysluplnosti #ivota a"tím oddálení pot&eby vyu#ívat sociální slu#by, 
nebo, senior, kter% je spokojen% sám se sebou si udr#uje své psychické a"tím i"fyzické zdraví. 

Charakter opat&ení Podpora 'innosti dobrovolnick%ch organizací a"dobrovolnick%ch aktivit poskytovatel( sociálních slu#eb. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Dobrovolnické centrum, KONEP, poskytovatelé sociálních slu#eb, statutární m!sto Pardubice – 
Odbor sociálních v!cí.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, MPSV, Pardubick% kraj.
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PS 5 – Rodina s$d"tmi a$mláde!

Charakteristika cílové skupiny:
Cílovou skupinou PS 5 jsou rodiny s"d!tmi a"mláde#í, které se na-
cházejí jak ve"standardní situaci (nap&. rodi'ovská dovolená) nebo 
naopak v"nestandardních podmínkách (nap&. v"akutní krizové situaci, 
dlouhodob! obtí#né #ivotní situaci, kterou rodiny nejsou schopny &e-
$it vlastními silami), rodiny úplné i"neúplné, rodiny i"d!ti se specific-
k%mi pot&ebami, rodiny a"d!ti z"r(zn%ch d(vod( sociáln! znev%hod-
n!né, vy#adující speciální pomoc a"p&ístup, dále se zam!&uje na"pro-
blematiku rodin a"d!tí v"r(zn%ch fázích rodinného cyklu a"#ivota. 

PS 5 navrhuje opat&ení a"hledá zdroje sm!&ující k"&e$ení pro-
blém(, sou'asn! plánuje slu#by, které reagují na"skute'né pot&e-
by rodin s"d!tmi a"mláde#í. 

Práce ve"skupin! se vyzna'uje vzájemnou otev&eností, která 
umo#/uje v" &ad! p&ípad( navázání úzké spolupráce, sd!lování 
a" &e$ení obtí#í p&i v%konu sociální slu#by a" zefektivn!ní práce 
(vzájemná spolupráce místo z&izování dal$ích pracovních míst 
nebo po#adavk( na"investice).
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Seznam #lensk%ch organizací PS 5:
1. Poradna pro rodinu Pardubického kraje

2. St&edisko v%chovné pé'e Pyramida

3. St&edisko rané pé'e v"Pardubicích o.p.s.

4. SKP-CENTRUM, o.p.s., Interven'ní centrum

5. ABATAB, spolek pro pé'i o rodinu

6. Salesiánsk% klub mláde#e, z. s. Centrum Don Bosco

7. D!tské centrum Veská

8. Amalthea, o.s.

9. Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

10. Magistrát m!sta Pardubic

11. Proba'ní a"media'ní slu#ba

12. Oblastní charita Pardubice

13. Marie Ka$parová – ve&ejnost

P'ehled cíl- a$opat'ení:

Cíl 5.1. Zachování a$rozvoj prorodinn%ch aktivit na$území m"sta Pardubic

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.1.1.  Vyhledání a"mapování organizací 'i skupin v"Pardubicích zab%vajících se problematikou rodin 
s"d!tmi a"mláde#í, jejich oslovení a"následné zapojení do"práce v"PS 5

Cíl 5.2. Podpora zdravého fungování rodiny

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.2.1. Podpora organizací poskytujících slu#by v"oblasti sanace rodiny

5.2.2. Podpora p!stounsk%ch slu#eb

Cíl 5.3. Podpora organizací poskytujících slu!by pro d"ti a$mláde! ohro!ené sociáln" 
patologick%mi jevy

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.3.1. Zachování a"podpora slu#eb NZDM

5.3.2. Zachování stávajících terénních slu#eb p&i NZDM

5.3.3. Vznik a"podpora klubu pro neorganizovanou mláde#

Cíl 5.4. Pé#e o$rodinu a$dít" se speciálními pot'ebami

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.4.1.  Podpora fungující sít! poskytující slu#by rodinám s"d!tmi se"speciálními pot&ebami

Cíl: 5.5. Odleh#ovací a$asisten#ní slu!by pro rodiny s$d"tmi se zdravotním posti!ením

5.5.1.  Podpora organizací poskytujících odleh'ovací slu#by pro rodiny s"d!tmi se zdravotním 
posti#ením

5.5.2.  Podpora organizací poskytujících asisten'ní slu#by pro rodiny s"d!tmi se zdravotním 
posti#ením
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SWOT anal%za aktuální 

Silné stránky

• *iroké spektrum sociálních slu#eb pro rodiny 
s"d!tmi v"p(sobnosti MMP

• Vzájemná spolupráce mezi poskytovateli 
zastupujících organizací

• Kvalifikovaní 'lenové PS v"kontaktu s"p&ímou 
praxí

• P&edávání aktuálních informací v"rámci PS

• Sdílení problém( – kazuistiky

• Aktivní ú'ast na"akcích KP

• Hotová koncepce sociálního bydlení

Slabé stránky

• Zadlu#enost (pracovníci organizací a"'lenové PS monitorují tendenci 
r(stu zadlu#enosti sv%ch klient(, a"to nejen ze sociáln! slab%ch 
vrstev, a"nízkou motivaci klient( situaci &e$it)

• PS vnímá nedostatek v"zastoupení odborné ve&ejnosti i"rodi'( 
a"zadavatele (ÚP, zástupci $kol, rodinná centra apod.)

• Nedostatek návazn%ch slu#eb pro rodiny s"hendikepovan%m dít!tem 
– nap&. po"ukon'ení spolupráce s"organizacemi poskytujícími slu#bu 
raná pé'e – pouze Svítání a"K&i#ovatka

• Chybí bezbariérov% azylov% d(m, chybí azylové bydlení pro celou 
rodinu

• Dlouhotrvající a"akutní nedostatek pedopsychiatr(, d!tsk%ch 
psycholog(, dlouhé objednací lh(ty

• Rodinám, které se v"d(sledku nenadálé situace ocitnou v"krizi, chybí 
komplexní krizová pomoc

• *patn% stav budov m!sta, kde jsou poskytovány sociální slu#by

• Nedostupnost kvalitních pedagogick%ch asistent( a"dal$ích osob 
poskytujících podporu v"M*, Z*, S*

• Chybí informace o"podpo&e rodi'( s"d!tmi a"mláde#í, nap&. volná 
pracovní místa, 'áste'né úvazky, slevy apod.

• Teritoriální omezení p(sobnosti KP na"m!sto Pardubice  
(nap&. OSPOD není pouze pro Pardubice, ale slu#by jsou rozd!leny 
podle spádovosti)

P'íle!itosti

• Lep$í vyu#ití potenciálu Radni'ního zpravodaje, 
info na"webu, FB

• Volby (plán na"dal$í volební období m(#e b%t 
pozitivní pro sociální oblast)

• Nová koncepce sociálního bydlení

• Spolupráce se $kolsk%mi poradensk%mi 
za&ízeními, $kolní psychologové a"speciální 
pedagogové

Hrozby

• Lobbing – hrozba ni#$ích dotací

• Volby (plán na"dal$í volební období m(#e b%t negativní pro v$echny 
oblasti)

• Nejasn% obsah zákona o"sociálních slu#bách

• Nejasné legislativní vymezení problematiky v"pé'i o"rodinu s"d!tmi 
(3 ministerstva)

• Nízká kapacita v"rodi'i vyhledávan%ch $kolách a"$kolsk%ch za&ízeních
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Popis cíl- a$opat'ení:

Cíl 5.1. Zachování a$rozvoj prorodinn%ch aktivit na$území m"sta Pardubic

Popis a"zd(vodn!ní cíle V"Pardubicích existuje celá &ada slu#eb zab%vající se problematikou rodin s"d!tmi. V!t$ina slu#eb je 
zam!&ena na"rodiny nacházející se v"obtí#né situaci. PS 5 pova#uje za"nutné, aby p&ístup k"pomoci 
m!la i"tradi'ní rodina. 

Pot&eby, priority a"sm!ry rozvoje sociálních slu#eb by m!ly b%t stanovovány na"míru lidem a"jejím 
pot&ebám, #ijícím v"obci, kterého se KP t%ká. 

PS 5 je zastoupena nejen poskytovateli sociálních slu#eb, a"to jak p&ísp!vkov%ch organizací m!sta, 
tak neziskov%ch organizací, ale i"zástupcem ve&ejnosti. P&esto je nutno dodat, #e 'len(m pracov-
ní skupiny chybí v!t$í zastoupení odborník( zab%vající se ka#dodenn! problematikou rodin s"d!tmi 
a"mláde#í, kte&í v!dí o"jejich pot&ebách i"o"jejich p&áních a"nápadech. (M*, Z*, PPP, ÚP, AD, NZDM, MC 
apod.) PS 5 by uvítala nové 'leny, kte&í by se spole'n! se stávajícími 'leny zapojili do"práce na"KP 
v"Pardubicích. Zv%$ila by se tak nenahraditelná mo#nost pr(b!#n! zji$,ovat pot&eby cílové skupiny 
PS 5, co# by m!lo zásadní vliv na"p&esn! zacílené poskytování sociálních slu#eb, informování o"jejich 
kvalit!, objevili bychom existující mezery v"jejich nabídce, nebo naopak jejich dublování. Vznikla by 
mo#nost vyu#ít nové, leckdy ji# vytvo&ené zdroje pro uspokojování pot&eb (nap&. svépomocné akti-
vity), o"kter%ch PS 5 neví.

)ím vy$$í je míra zapojení dal$ích odborník(, tím vy$$í bude efektivita procesu komunitního pláno-
vání. 

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.1.1.  Vyhledání a"mapování organizací 'i skupin v"Pardubicích zab%vající se"problematikou rodin 
s"d!tmi a"mláde#í, jejich oslovení a"následné zapojení do"práce v"PS 5

Popis opat&ení Jednotliví 'lenové PS 5 si rozd!lí organizace 'i skupiny zab%vající se"problematikou rodin s"d!tmi 
a"mláde#í podle typu poskytovan%ch slu#eb, které bychom rádi p&izvali ke"spolupráci, na"základ! 
zku$eností 'i doporu'ení.

Budou osloveny a"vyzvány ke"spolupráci místní organizace i"zájmové skupiny, kter%ch se poskytování 
sociálních slu#eb dot%ká (nap&. ve&ejné instituce, nemocnice, ú&ad práce, $koly, NNO, policie), ale také 
ob'anské iniciativy, etnické skupiny v'etn! skupin, se kter%mi je obtí#ná komunikace. 

Jednotliví 'lenové PS 5 osloví tyto organizace a"skupiny, vysv!tlí v%znam na"jejich ú'asti v"procesu 
KP v"Pardubicích, zjistí jejich zájem ú'astnit se prost&ednictvím jednotliv%ch zástupc(.

Noví kandidáti na" 'lenství ve" skupin! budou &ádn! p&ijati do"pracovní skupiny PS 5 dle Statutu 
a"organiza'ního a"jednacího &ádu pracovních skupin komunitního plánování sociálních slu#eb v"Par-
dubicích a"zapojí se"do"procesu komunitního plánování.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zmapování, které organizace 'i skupiny by mohly b%t nápomocny na"efektivním procesu komunitního 
plánování v"Pardubicích.

Zji$t!ní zájmu ú'astnit se komunitního plánování v" Pardubicích u" osloven%ch, oslovení budou 
informování o"'innosti KP, p&edev$ím o"práci PS 5, PS 5 získá nové kontakty – mo#nost získávání 
informací PS 5 bude moci navrhovat cílen!j$í opat&ení, hledat zdroje sm!&ující k" &e$ení problém(, 
sou'asn! plánovat slu#by, které budou reagovat na"skute'né pot&eby rodin s"d!tmi a"mláde#í. 

Charakter opat&ení Nav%$it po'et odborník( zab%vající se problematikou rodin s"d!tmi a"mláde#í v"Pardubicích k"zapojení 
se do"KP ve"spolupráci se zadavatelem.

P&edpokládan% termín 
realizace

Prosinec 2017
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P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

10 osloven%ch / 5 nov! zapojen%ch.

Realizáto&i )lenové PS 5, statutární m!sto Pardubice, participující organizace.

P&edpokládané zdroje 
financování

Bez finan'ní podpory.

Cíl 5.2. Podpora zdravého fungování rodiny

Popis a"zd(vodn!ní cíle Udr#ení stávající sít! podp(rn%ch slu#eb, které napomáhají plnit v$echny funkce rodiny a"zvy$ují 
schopnost rodiny vyu#ívat nabízené slu#by. Cílová skupina m(#e vyu#ít slu#eb, které jsou zam!&ené 
na"sociální prevenci, pomoc a"podporu v"obtí#n%ch #ivotních situacích a"na"volno'asové aktivity.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.2.1. Podpora organizací poskytující slu#by v"oblasti sanace rodiny

Popis opat&ení Slu#by pro rodiny s"d!tmi v"obtí#né #ivotní situaci, která ohro#uje dít!, a"kterou rodi'e nejsou schop-
ni vy&e$it vlastními silami a"slu#by pro" rodi'e," jejich# d!ti jsou umíst!ny v"ústavní pé'i nebo jsou 
odebráním dít!te ohro#eni.

Zachování sociáln! aktiviza'ních slu#eb a"v%chovn! vzd!lávacích aktivit pro"gravidní #eny a"rodi'e 
s"dít!tem raného v!ku v"tí#ivé situaci. Poskytnutí sociálního poradenství, zvy$ování kompetencí rodi-
ny v"oblasti v%chovy a"vzd!lávání d!tí.

Dále slu#by pro rodiny ohro#ené sociální exkluzí (v'etn! d!tí se zdravotním posti#ením nebo s"ohro-
#en%m v%vojem – &e$eno v"opat&eních pracovní skupiny Osoby se ZP).

N!které rodiny nejsou schopny zajistit pot&ebné ú&ední zále#itosti samy, nerozumí písemn%m vy-
jád&ením, mají problémy p&i vy&izování formulá&( atd. pot&ebují radu, pop&ípad! pomoc dal$í osoby. 
Za"tímto ú'elem jim bude poskytováno: doprovod na"ú&ady, k"soud(m, k"léka&(m, ú'ast na"d(le#it%ch 
jednání, poradenství v"nov%ch situacích.

Jedná se zejména o"terénní asisten'ní slu#by a"doprovod pro rodiny s"d!tmi; slu#by na"zvy$ování 
rodi'ovsk%ch kompetencí, navázání p&eru$eného kontaktu mezi dít!tem a"rodi'i, p&íprava prost&edí 
na"návrat dít!te do"rodiny, doprovázení rodiny, multidisciplinární p&ístup, poradenství, sociální terapie, 
zplnomoc/ování klienta; udr#ení a"posílení vztah( mezi rodi'i a"dít!tem s"na&ízenou ústavní v%chovou 
(celodenní náv$t!vy rodi'( v"za&ízení, náv$t!vy dít!te v"rodinném prost&edí), spolupráce sociálních 
pracovník( a"psycholog(, pomoc p&i úprav! pom!r( p&ed propu$t!ním dít!te ze za&ízení (v'etn! 
event. splátkov%ch kalendá&(, vy&ízení soc. dávek, atd.) a"preventivní aktivity v"práci s"rodinami, kde 
jsou d!ti ohro#eny ústavní v%chovou, sociální exkluzí. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Posílení kompetencí rodiny sm!rem k"pln!ní jejich funkcí tak, aby se"pokra'ovalo ve"sni#ování po'tu 
d!tí, které by musely b%t z"rodin odebrány. Podpora rodin s"d!tmi se zdravotním posti#ením nebo 
ohro#en%ch v%vojem umíst!n%ch v"ústavní pé'i jen z"d(vodu, #e rodi'e jejich pé'i a"v%chovu nezvlá-
dají, posílením kompetencí rodi'( v'etn! zapojení $ir$í rodiny.

V'asné zachycení p&ípad( d!tí ohro#en%ch sociální exkluzí, které p&edpokládá spolupráci p&i &e$ení 
problém( v"oblasti mezi nestátními neziskov%mi organizacemi a"odd!lením sociáln!-právní ochrany 
d!tí a"práci s"rodinou v"období p&ed p&ípadn%m na&ízením ústavní v%chovy, v"období umíst!ní dít!te 
mimo rodinu a"v"období po"návratu dít!te do"rodiny ve"spolupráci s"lokálními sí,a&i.

Charakter opat&ení Zachování a"podpora stávajících slu#eb.
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P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu platnosti komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

50 rodin/rok.

Realizáto&i )lenové PS 5, statutární m!sto Pardubice, participující organizace.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, MPSV )R, Pardubick% kraj, nadace, sponzo&i, p&ípadn! jiné ve&ejné zdroje.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.2.2. Podpora p!stounsk%ch slu#eb 

Popis opat&ení Podpora organizací, které se podílejí na"osv!t! a"propagaci p!stounství, iniciaci zm!n v"koncepci prá-
ce v"oblasti náhradní rodinné pé'e, vyhledávání a"p&íprav! p!stoun(, kte&í by byli p&ipraveni p&ijmout 
více'etné sourozenecké skupiny, star$í d!ti a"zdravotn! znev%hodn!né d!ti. Pokra'ování spolupráce 
NNO a"odboru sociálních v!cí MMP. 

Sociální, psychologické, právní poradenství, asisten'ní program v"rodinách, setkávání p!stounsk%ch 
rodin, individuální plány, doprovázení, supervize v"rodinách, krizová intervence, svépomocné skupiny. 

Podpora profesionální p!stounské pé'e a"podpora p!stounské pé'e na"p&echodnou dobu, nábor 
p!stoun(, odborn% servis, vzd!lávání, propojenost v"síti. 

Ambulance pro d!ti mající speciální pot&eby a"pro d!ti v"náhradní rodinné pé'i. Doprovázení biologic-
ké i"náhradní rodiny p&i náv$t!vách. P&íprava náhradních rodi'(.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Usnadn!ní role p!stoun(, zm!na koncepce práce v"oblasti náhradní rodinné pé'e, zefektivn!ní prá-
ce s"náhradními rodinami, zv%$ení zájmu o"p!stounství, p&isp!ní k"rozvoji profesionální p!stounské 
pé'e, zv%$ení odbornosti p!stoun(. Profesionální p!stounská rodina na"p&echodnou dobu je zapoje-
na do"systému sociálních slu#eb ve"m!st! Pardubice pro ohro#ené d!ti, spolupracuje s"OSPOD, soudy 
a"vyu#ívá odborné slu#by a"doprovod NNO p(sobících v"této oblasti.

Charakter opat&ení Zachování, podpora a"rozvoj aktivit.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu platnosti komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

80 p!stounsk%ch rodin.

Realizáto&i )lenové PS 5, statutární m!sto Pardubice, participující organizace.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, MPSV )R, Pardubick% kraj, nadace, sponzo&i, p&ípadn! jiné ve&ejné zdroje.
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Cíl 5.3. Podpora organizací poskytujících slu!by pro d"ti a$mláde! ohro!ené sociáln" 
patologick%mi jevy

Popis a"zd(vodn!ní cíle Smysluplné vyu#ití volného 'asu neorganizovan%ch d!tí a"mláde#e, zaji$t!ní zázemí, odbornou po-
moc, co# bude mít dopad na"sní#ení ohro#ení sociáln! patologick%mi jevy.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.3.1. Zachování a"podpora slu#eb NZDM

Popis opat&ení Realizace aktivit pro neorganizované d!ti a"mláde# v"Pardubicích prost&ednictvím slu#eb nízkopraho-
vého za&ízení pro d!ti a"mláde#. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

P&ímá práce s"neorganizovanou mláde#í, prevence sociáln! patologick%ch jev(, sní#ení po'tu d!tí 
trávících 'as na"ulici. Podpora v"období d!tství a"dospívání.

Charakter opat&ení Zachování a"podpora stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu platnosti komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

150 u#ivatel(/rok.

Realizáto&i )lenové PS 5, statutární m!sto Pardubice, participující organizace.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, MPSV )R, Pardubick% kraj, nadace, p&ípadn! jiné ve&ejné zdroje.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.3.2. Zachování stávajících terénních slu#eb p&i NZDM

Popis opat&ení Zachování stávajících terénních slu#eb pro d!ti a"mláde#, která p(sobí v"lokalitách, kde není mo#né 
z&ídit nízkoprahové za&ízení pro d!ti a"mláde#.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

V'asné zachycení a" monitoring potencionáln! rizikové neorganizované mláde#e jako prevence 
sociáln! patologick%ch jev(.

Charakter opat&ení Zachování a"podpora stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu platnosti komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

100 u#ivatel(/rok.

Realizáto&i )lenové PS 5, statutární m!sto Pardubice, participující organizace.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, MPSV )R, Pardubick% kraj, nadace, p&ípadn! jiné ve&ejné zdroje.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.3.3. Vznik a"podpora klubu pro neorganizovanou mláde#

Popis opat&ení Smysluplné vyu#ití volného 'asu neorganizované mláde#e v"období víkend(.

P&edpokládané dopady
opat&ení na"cílovou skupinu

Sní#ení po'tu d!tí a"mláde#e na"ulicích v"období víkend( (14:00–18:00). Mo#nost podchycení riziko-
vého chování – návaznost na"nízkoprahové za&ízení pro d!ti a"mláde#.

Charakter opat&ení Vznik a"podpora slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu platnosti komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

150 u#ivatel(/rok.

Realizáto&i )lenové PS 5, statutární m!sto Pardubice, participující organizace.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, MPSV )R, Pardubick% kraj, nadace, p&ípadn! jiné ve&ejné zdroje.

Cíl 5.4. Pé#e o$rodinu a$dít" se speciálními pot'ebami

Popis a"zd(vodn!ní cíle Zachování a"podpora slu#eb pro d!ti se speciálními pot&ebami a"jejich rodiny nebo osoby o"n! pe'u-
jící. D!ti se speciálními pot&ebami jsou d!ti, k"jejich# v%chov! a"vzd!lávání je nezbytné poskytnutí 
speciální podpory. Jedná se"zejména o"d!ti se zdravotním posti#ením, ohro#en%m v%vojem a"o"d!ti, 
které jsou sv!dky domácího násilí.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.4.1. Podpora fungující sít! poskytující slu#by rodinám s"d!tmi se speciálními pot&ebami

Popis opat&ení Multidisciplinární p&ístup a"spolupráce v$ech subjekt( v"systému pé'e o"dít!. Realizace slu#by rané 
pé'e, slu#eb denních a" t%denních stacioná&(, slu#eb krizové pomoci. Podpora 'innosti $kolsk%ch 
poradensk%ch za&ízení, $kolních psycholog( v"základních $kolách v"Pardubicích. V'asné podchycení 
v%chovn%ch a"vzd!lávacích problém(. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Koordinace, systémovost a"zefektivn!ní slu#eb v"oblasti pé'e o"dít!. Transparentnost systému a"mi-
nimalizace dublování slu#eb. Podpora a"poradenství rodinám, které pe'ují o"dít! se zdravotním posti-
#ením, ohro#en%m v%vojem a"o"d!ti, které jsou sv!dky domácího násilí.

Charakter opat&ení Podpora, zachování a"rozvoj slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu platnosti komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

St&edisko rané pé'e v"Pardubicích 25/rok.
Raná pé'e pro PAS , zrak a"sluch 10/rok.

Realizáto&i )lenové PS 5, statutární m!sto Pardubice, participující organizace.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, MPSV )R, Pardubick% kraj, nadace, p&ípadn! jiné ve&ejné zdroje, u#ivatelé 
slu#eb.
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Cíl 5.5. Odleh#ovací a$asisten#ní slu!by pro rodiny s$d"tmi se zdravotním posti!ením

Popis a"zd(vodn!ní cíle Poskytování slu#eb osobám pe'ujícím o"dít! v"dob!, kdy pot&ebují pomoc nebo zastoupení.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.5.1.  Podpora organizací poskytující odleh'ovací slu#by pro rodiny s"d!tmi se"zdravotním posti#ením

Popis opat&ení Roz$í&ení kapacity stávajících terénních, pobytov%ch a"ambulantních odleh'ovacích slu#eb pro d!ti 
se zdravotním posti#ením (sociální slu#by), p&ípadn! pro d!ti se záva#n%m onemocn!ním nebo v%-
chovn! vzd!lávacími problémy (rodinná centra, kluby). 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Sní#ení zát!#e pro rodiny s"d!tmi se zdravotním posti#ením, p&ípadn! pro rodiny s"d!tmi se zá-
va#n%m onemocn!ním nebo v%chovn! vzd!lávacími problémy (rodinná centra, kluby). Sní#ení rizika 
selhání rodi'(, mo#nost zapojit se do"pracovního procesu a"obstarat si své zále#itosti. Psychická 
podpora rodiny – odpo'inek. V"n!kter%ch p&ípadech zabrán!ní umíst!ní d!tí do"d!tského domova 'i 
kojeneckého ústavu represivn!, tj. soudním rozhodnutím.

Charakter opat&ení Zachování a"podpora stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu platnosti komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

10/rok.

Realizáto&i )lenové PS 5, statutární m!sto Pardubice, participující organizace.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, MPSV )R, Pardubick% kraj, nadace, p&ípadn! jiné ve&ejné zdroje, u#ivatelé 
slu#eb.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

5.5.2. Podpora organizací poskytující asisten'ní slu#by d!tem se"zdravotním posti#ením

Popis opat&ení Roz$í&ení kapacity stávajících asisten'ních slu#eb pro d!ti se"zdravotním posti#ením.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Sní#ení zát!#e pro rodiny s"d!tmi se zdravotním posti#ením. Sní#ení rizika selhání rodi'(, mo#nost 
zapojit se do"pracovního procesu a"obstarat si své zále#itosti. Psychická podpora rodiny – odpo-
'inek. V"n!kter%ch p&ípadech zabrán!ní umíst!ní d!tí do"d!tského domova 'i kojeneckého ústavu 
represivn!, tj. soudním rozhodnutím.

Charakter opat&ení Zachování a"podpora stávajících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu platnosti komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Osobní asistence 110/rok.

Realizáto&i )lenové PS 5, statutární m!sto Pardubice, participující organizace.

P&edpokládané zdroje 
financování

Statutární m!sto Pardubice, MPSV )R, Pardubick% kraj, nadace, p&ípadn! jiné ve&ejné zdroje, u#ivatelé 
slu#eb.
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PS 6 – Osoby s$du&evním onemocn"ním

Charakteristika cílové skupiny:
U#ivateli slu#eb jsou lidé dlouhodob!"du$evn! nemocní, posou-
zeni podle Mezinárodní klasifikace nemocí s" odpovídající dia-
gnózou nej'ast!ji v"okruhu F20–F29 (schizofrenie), F30–F39 
(afektivní poruchy), F40–F42 (neurotické poruchy), F60–F63 
(specifické poruchy osobnosti), F68–F69 (jiné poruchy osob-
nosti). Lidé s"du$evním onemocn!ním tvo&í vnit&n! velmi r(zno-
rodou skupinu jednotlivc( se specifick%mi pot&ebami. Du$evní 
nemoci zasahují do"v$ech sou'ástí na$eho #ivota, do"vztah( 
s"na$ím okolím, do"v%konu ve"$kole 'i v"zam!stnání. Tito lidé 
jsou charakteristi'tí vysokou citlivostí na" stresové situace 
a"rizikem selhávání v"r(zn%ch #ivotních situacích, jsou opako-
van! i"dlouhodob! hospitalizováni. I"kdy# b!hem lé'by dojde 

k"omezení symptom( nemoci, funk'ní posti#ení v!t$inou v"p&i-
rozeném prost&edí p&etrvává. Základní charakteristikou cílové 
skupiny je naru$ení sociálních rolí (zneschopn!ní) a"dlouhodo-
bost onemocn!ní. Lidé s"du$evním onemocn!ním pot&ebují v%-
raznou podporu v"základních #ivotních dovednostech a"oblas-
tech, mezi n!# pat&í nap&íklad bydlení, práce, vztahy, finan'ní 
zaji$t!ní atd. Lidé s"du$evním onemocn!ním si v%$e uvedené 
dovednosti nejsou schopni zajistit bez ur'ité asistence, podpo-
ry n!koho druhého, nedoká#ou si vytvo&it nebo udr#et osobní 
podp(rn% sociální systém. I"p&es zaji$t!ní dob&e fungující psy-
chiatrické lé'by, z(stávají lidé s"du$evním onemocn!ním soci-
áln! izolováni, bez schopnosti za&adit se na"b!#n% trh práce, 
získat zp!t sociální kontakty a"své místo v"rodin!.
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Seznam #lensk%ch organizací PS 6:
1. )eská abilympijská asociace, z. s.

2. CEDR Pardubice, o. p."s.

3. Felicitas

4. Pé'e o"du$evní zdraví z. s., st&edisko Pardubice

5. Pé'e o"du$evní zdraví – st&edisko V%m!ník z. s.

6. Sociální slu#by m!sta Pardubic – Domov pro seniory U"Kostelí'ka

7. Ú&ad práce )R – krajská pobo'ka v"Pardubicích

8. Ve&ejnost – Michal Balabán

P'ehled cíl- a$opat'ení:

Cíl 6.1. Zmírnit dopady du&evního onemocn"ní u$osob cílové skupiny poskytováním sociálních 
slu!eb a$navazujících aktivit

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle:

6.1.1. Podporovat slu#by v"oblasti zam!stnávání, rehabilitace, následné pé'e, volného 'asu

6.1.2. Podporovat slu#by v"oblasti bydlení

6.1.3. Podporovat slu#by v"oblasti destigmatizace a"informovanosti

6.1.4. Podporovat zavedení sociáln! zdravotní slu#by Centrum du$evního zdraví

SWOT anal%za aktuální 

Silné stránky

• Spolupráce mezi poskytovateli v"rámci komunitního plánování 
sociálních a"souvisejících slu#eb a"jeho podpora ze strany m!sta, 
nastavení oboustranné dobré komunikace, p&edávání informací

• Kvalita a"odbornost poskytovatel( slu#eb pro lidi s"du$evním 
onemocn!ním, profesionalizace slu#eb, uplatn!ní zku$eností 
a"erudovanosti pracovník( v"t%mu pracovní skupiny KP

• Existující sí, slu#eb pro lidi s"DN, spolupráce poskytovatel( v"rámci 
jednotliv%ch slu#eb, specifikace slu#eb poskytovatel( dle pot&eb lidí 
s"du$evním onemocn!ním

• Dobrá komunikace s"psychiatry a"dal$ími odborníky, zlep$ující se 
spolupráce s"ú&ady, s"obcemi, zapojení Ú&adu práce do"procesu 
komunitního plánování

• Spolupráce terénní sociální slu#by s"psychiatrick%m l(#kov%m 
odd!lením Pardubické nemocnice v"oblasti podpory lidí s"DN 
po"propu$t!ní z"hospitalizace

• Vytvo&ení koncepce dostupného bydlení Magistrátem m!sta 
Pardubic (odbor sociálních v!cí) pro ob'any m!sta v"bytové nouzi, 
v'etn! osob se zdravotním posti#ením

• Dostupnost slu#eb pro lidi s"du$evním onemocn!ním z"Pardubic

Slabé stránky

• Chybí pracovní p&íle#itosti pro osoby s"du$evním 
onemocn!ním na"otev&eném trhu práce

• Nedostatek chrán!n%ch pracovních míst pro lidi 
s"du$evním onemocn!ním – v%chodiskem m(#e 
b%t sociální podnikání s"pracovními p&íle#itostmi 
i"pro lidi s"du$evním onemocn!ním

• Chybí dostupné „chrán!né“ bydlení pro lidi 
s"du$evním onemocn!ním trvalého rázu

• P&etrvává stigmatizace lidí s"du$evním 
onemocn!ním – pokra'ování v"aktivitách 
vedoucích k"destigmatizaci – pracovní skupina 
pro osoby s"du$evním onemocn!ním p&ipravuje 
sborník karet s"informacemi, p&íb!hy, obrázky 
zam!&en%mi na"vytipované cílové skupiny 
o"problematice du$evn! nemocn%ch 

• Spolupráce terénní sociální slu#by 
s"psychiatrick%m l(#kov%m odd!lením  
Pardubické nemocnice v"oblasti podpory lidí  
s"DN po"propu$t!ní z"hospitalizace
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P'íle!itosti

• Zdroje inspirace (zahrani'ní zku$enosti, jiní poskytovatelé v")R)

• Propojování sociální a"pracovní rehabilitace – r(st spolupráce s"ÚP 
v"oblasti pracovního uplatn!ní lidí s"DN – pravidelná setkávání 
zástupc( ú&adu práce a"poskytovatel( sociálních slu#eb

• Koncepce dostupného bydlení v"Pardubicích – zefektivn!ní systému 
p&id!lování byt( ohro#en%m skupinám, v'. osob s"du$evním 
onemocn!ním

• Podpora sociálního podnikání ze strany m!sta Pardubice 
(zv%hod/ování sociálních podnik( p&i zadávání zakázek – kritérium 
zam!stnávání OZP jako jedno z"kritérií, zaji$t!ní zakázky v"re#imu 
náhradního pln!ní jako jedno z"kritérií)

• Podpora projekt( na"vnit&ní rozvoj NNO vedoucích k"vícezdrojovému 
financování

• Evropské strukturální fondy

• Reforma psychiatrické pé'e – vyu#ít mo#nosti zavedení nového 
druhu sociáln! zdravotní slu#by (Centrum du$evního zdraví), 
která udr#í v"p&irozeném prost&edí i"klienty s"vá#n!j$ím pr(b!hem 
du$evního onemocn!ní

Hrozby

• Riziko sociálního vylou'ení lidí s"du$evním 
onemocn!ním (malé p&íle#itosti pracovního 
uplatn!ní za"peníze, finan'ní nedostupnost 
bydlení, omezené mo#nosti pro získání p&ísp!vku 
na"pé'i, p&edlu#ování)

• Vysoká administrativní zát!# poskytovatel( 
sociálních slu#eb, stále rostoucí byrokracie 
a"kontrolní systémy s"nastaven%mi kritérii 
vytvo&en%mi pro jiné cílové skupiny ne# pro 
osoby s"du$evním onemocn!ním

• *patná spolupráce rezort( MPSV, MZ a"M*MT

• Kon'ící dotace z"Evropsk%ch strukturálních 
fond(

• Sni#ující se podpora sponzor( NNO

• Reforma psychiatrické pé'e – nejasné mo#nosti 
financování Center du$evního zdraví po"skon'ení 
podpory ze strukturálních fond( EU

Popis cíl- a$opat'ení:

Cíl 6.1. Zmírnit dopady du&evního onemocn"ní u$osob cílové skupiny poskytováním sociálních 
slu!eb a$navazujících aktivit

Popis a"zd(vodn!ní cíle Na"území m!sta nyní není v"pot&ebném rozsahu zaji$t!na sí, sociálních slu#eb a"navazujících 
aktivit poskytovan%ch lidem s"du$evním onemocn!ním terénní a"ambulantní formou. Zaji$t!ní 
dostupn%ch slu#eb pro osoby s"du$evním onemocn!ním vede ke" stabilizaci jejich zdravotního 
stavu a"k"integraci do"spole'nosti a"na"trh práce.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

6.1.1. Podpora slu#eb v"oblasti zam!stnávání, rehabilitace, následné pé'e, volného 'asu

Popis opat&ení Realizace slu#eb a"aktivit vedoucích k" rozvoji a"udr#ení si kompetencí pot&ebn%ch pro získání 
a"udr#ení si práce (podpora propojování sociální a"pracovní rehabilitace, podpora tréninku pra-
covních dovedností osob s"du$evním onemocn!ním v"sociáln! terapeutick%ch a" tréninkov%ch 
dílnách, podpora slu#eb v"oblasti"zam!stnávání, podpora osv!ty zam!stnavatel( o"mo#nostech 
zam!stnávání osob s"du$evním onemocn!ním), ke"zvládání situací po"propu$t!ní z"nemocnic, 
lé'eben (podpora následné pé'e navazující na"psychiatrické slu#by), ke"zvládání sebeobsluhy, 
pé'e o" domácnost, k" udr#ení u#ivatele v" jeho p&irozeném prost&edí (podpora terénní práce), 
k"rozvoji dovedností v"oblasti vztah( s"lidmi a"komunikace a"také k"aktivnímu vyu#ívání volného 
'asu osob s"du$evním onemocn!ním.
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P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Mo#nost vyzkou$ení si r(zn%ch pracovních dovedností, mo#nost tréninku a"zvy$ování pracovních 
dovedností a"kompetencí u#ivatel(.
Zprost&edkování vhodného pracovního uplatn!ní a"zapojení u#ivatel( do pracovního procesu.
Zdravotní prevence – vlivem slu#eb dochází ke"sni#ování hrozeb sociální exkluze u#ivatel( v"dob! 
zhor$ení psychického stavu, ataky nemoci, sni#ování po'tu u#ivatel(, kte&í jsou hospitalizováni ze 
sociálních d(vod(.
Sociální prevence – u#ivatelé budou lépe adaptování ve"svém prost&edí.
Zlep$ení kvality #ivota u#ivatel(.

Charakter opat&ení Zachování stávajících slu#eb pro cílovou skupinu – lidé s"du$evním onemocn!ním.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

cca 250 u#ivatel(/1 rok.

Realizáto&i Pé'e o"du$evní zdraví z. s., st&edisko Pardubice, )eská abilympijská asociace, z. s., CEDR Pardubice, 
o. p."s, Pé'e o"du$evní zdraví – st&edisko V%m!ník z. s., Sociální slu#by m!sta Pardubic – Domov pro 
seniory U"Kostelí'ka, Ú&ad práce )R – krajská pobo'ka v"Pardubicích.

P&edpokládané zdroje 
financování

MPSV, Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, sponzo&i, nadace.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

6.1.2. Podporovat slu#by v"oblasti bydlení

Popis opat&ení V" sou'asné dob! nejsou v"Pardubicích zaji$t!ny v"dostate'né kapacit! slu#by podporující oblast 
bydlení pro lidi s"du$evním onemocn!ním r(zn%ch diagnóz, které by umo#/ovaly u#ivatel(m #ít v" p&i-
rozeném prost&edí mimo psychiatrické nemocnice. Proto se bude hledat &e$ení, které bude v"souladu 
s"Koncepcí dostupného bydlení v"Pardubicích.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Mo#nost pro u#ivatele #ít co nejdéle v"p&irozeném prost&edí domova.
Získání dovedností a"schopností pot&ebn%ch pro samostatné bydlení.
Rozvoj sociálních a"praktick%ch dovedností a"stabilizace mezilidsk%ch vztah(.
Sní#ení po'tu dlouhodob%ch hospitalizací.

Charakter opat&ení Zachování stávajících slu#eb pro cílovou skupinu – lidé s"du$evním onemocn!ním Vznik nové slu#by 
p&i zji$t!ní poptávky ze strany u#ivatel(.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

25 u#ivatel(/rok.

Realizáto&i Pé'e o"du$evní zdraví z. s., st&edisko Pardubice.
V"p&ípad! zji$t!né pot&eby u#ivatel( i"jin% poskytovatel.

P&edpokládané zdroje 
financování

MPSV, Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, sponzo&i, nadace.
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Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

6.1.3. Podporovat slu#by v"oblasti destigmatizace a"informovanosti

Popis opat&ení Cílem opat&ení je realizace slu#eb a"aktivit zam!&en%ch na"destigmatiza'ní a"osv!tové kampan! pro 
roz$i&ování pov!domí o"schopnostech a"dovednostech osob s"du$evním onemocn!ním (T%dny du-
$evního zdraví, Dny otev&en%ch dve&í v"organizacích pro lidi s"du$evním onemocn!ním, osv!tové akce 
zam!&ené na"ve&ejnost – informa'ní karty, letáky, p&edná$ky, workshopy) a"také realizace sborníku 
(informa'ních karet) pro vytipované cílové skupiny o"problematice du$evního onemocn!ní. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

*í&ení informací o"problematice du$evních onemocn!ní.
Sní#ení stigmatizace osob s"du$evním onemocn!ním.

Charakter opat&ení Zachování a"rozvoj stávajících slu#eb pro cílovou skupinu – lidé s"du$evním onemocn!ním.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Vytvo&ení a"distribuce propaga'ních materiál( zam!&en%ch na"r(zné cílové skupiny – lidé s"DN, rodi'e 
lidí s"DN, léka&i, ve&ejnost, ú&ady, zam!stnavatelé.
Realizace propaga'ních aktivit.

Realizáto&i )eská abilympijská asociace, z. s., CEDR Pardubice, o. p." s., Felicitas, Pé'e o"du$evní zdraví z. s., 
st&edisko Pardubice, Pé'e o"du$evní zdraví – st&edisko V%m!ník z. s., Sociální slu#by m!sta Pardubic 
– Domov pro seniory U"Kostelí'ka, Ú&ad práce )R – krajská pobo'ka v"Pardubicích, statutární m!sto 
Pardubice, Pardubick% kraj.

P&edpokládané zdroje 
financování

MPSV, Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice, sponzo&i, nadace.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

6.1.4. Podpo&it zavedení sociáln! zdravotní slu#by Centrum du$evního zdraví

Popis opat&ení Na"území m!sta bude zavedeno Centrum du$evního zdraví (se spádovou oblastí okres Pardubice), 
které lidem s"du$evní nemocí nabídne mobilní, krizové, docházkové a"ambulantní slu#by. Slu#by bude 
vykonávat multidisciplinární t%m slo#en% ze sociálních pracovník(, zdravotních sester, psychiatra, 
psychologa a"peer konzultanta.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

V'asn% záchyt osob s"rozvojem du$evní poruchy z"okruhu schizofrenie a"afektivních poruch. P&edchá-
zení hospitalizacím ze sociálních d(vod(. Zvládání dekompenzací du$evní nemoci bez pot&eby hos-
pitalizace. Zkrácení pot&ebné doby hospitalizace s"komplexní sociáln! zdravotní podporou adaptace 
nemocn%ch lidí v"b!#ném prost&edí.

Charakter opat&ení Investi'ní projekt – stavebn! technické zhodnocení nebytov%ch prostor v"'ásti objektu na"adrese 
B!lehradská 389, Pardubice – Polabiny s"cílem vytvo&it zázemí pro 'innost multidisciplinárního t%mu 
a"nízkoprahové denní centrum pro klienty Centra du$evního zdraví.
Neinvesti'ní projekt – pilotní provoz Centra du$evního zdraví obsahující nábor a"za$kolení personá-
lu, vytvo&ení metodiky 'innosti multidisciplinárního t%mu, vytvo&ení a"realizace dohod o"spolupráci 
s"ve$ker%mi stávajícími slu#bami sociálního i"zdravotního charakteru pro du$evn! nemocné na"území 
m!sta.
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P&edpokládan% termín 
realizace

Investi'ní 'ást opat&ení: druhá polovina roku 2017.
Neinvesti'ní 'ást: 1. 1. 2018 a# 30. 6. 2019.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Interní metodika fungování multidisciplinárního t%mu, dohody o"spolupráci s"dal$ími poskytovateli 
zdravotních a"sociálních slu#eb, v%stupy parametrického sledování 'innosti za&ízení cestou v%kaz-
nictví do"ÚZIS )R.

Realizáto&i Pé'e o"du$evní zdraví – st&edisko Pardubice s"odbornou garancí psychiatrického odd!lení Pardubické 
nemocnice.

P&edpokládané zdroje 
financování

V"prvním roce a"p(l 'innosti Strukturální fondy EU/OPZ; následn! úhrady ze zdravotního poji$t!ní 
(v%kony zdravotního personálu) a"dotace na"sociální slu#by (v%kony sociálního personálu) – MPSV, 
Pardubick% kraj, statutární m!sto Pardubice.
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7. SPOLE,NÉ CÍLE A$OPAT.ENÍ
Jedná se o"taková témata, která jsou spole'ná pro dv! a"více pra-
covních skupin a"které se zárove/ budou na"jejich pln!ní podílet. 

P&edpokládané zdroje financování jednotliv%ch opat&ení budou 
up&esn!ny p&i realizaci v závislosti na mo#nostech realizátora.

Cíl 7.1. Zachování sít" sociálních a$souvisejících slu!eb v$Pardubicích

Popis a"zd(vodn!ní cíle Na"území m!sta je vytvo&ena v"konceptu regionální sociální politiky a"komunitního plánování fungu-
jící sí, sociálních a"souvisejících slu#eb. 

Aktuáln! sociální a"související slu#by zaji$,uje optimální po'et poskytovatel(. )innost poskytovatel( 
je systematická a"efektivní. Poskytovatelé respektují standardy kvality sociální slu#by, jejich# dodr-
#ování je pod kontrolou inspek'ní 'innosti v"rámci Ministerstva práce a"sociálních v!cí.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

7.1.1. Zachovat stávající sí, sociálních a"souvisejících slu#eb v"Pardubicích

Popis opat&ení Je #ádoucí, aby sociální a"související slu#by byly i nadále poskytovány v$em cílov%m skupinám dle 
jejich pot&eb, byly dostupné, profesionální a"efektivní.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Na"území m!sta Pardubic bude vytvo&en systém sociálních a"souvisejících slu#eb, kter% odpovídá 
regionálním pot&ebám, reflektuje místní po#adavky a"pot&eby a"zaji$,uje efektivitu vynalo#en%ch fi-
nan'ních prost&edk(. 

Charakter opat&ení Zachování slu#eb pro cílové skupiny. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané  
v%stupy/po'et u#ivatel(  
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it, odhad cca 7000 u#ivatel(. 

Realizáto&i Poskytovatelé sociálních a"souvisejících slu#eb, participující organizace.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

7.1.2. Zajistit víceleté financování 

Popis opat&ení Vzhledem k" charakteru a"pot&ebnosti sociálních a" souvisejících slu#eb je #ádoucí zajistit víceleté 
financování. Dle platné legislativy není na"dotaci právní nárok. Ka#doro'ní podávání #ádostí o"dotace 
poskytovatele zat!#ují a"p&ispívají k"finan'ní nejistot!.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Poskytovatelé mají finan'ní jistotu p&i poskytování sociálních a"souvisejících slu#eb a"mén! adminis-
trativy v"souvislosti s"dota'ním &ízením.

Charakter opat&ení Stabiln!j$í finan'ní zaji$t!ní sociálních a"souvisejících slu#eb.

P&edpokládan% termín 
realizace

Nelze relevantn! odhadnout. 
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P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it, odhad cca 7000 u#ivatel(.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

7.1.3. Pr(b!#n! sledovat a"vyhodnocovat pot&ebnost sociálních slu#eb 

Popis opat&ení V"pr(b!hu komunitního plánování m(#e vyvstat pot&eba z&ídit novou sociální slu#bu pro nov! de-
finovanou cílovou skupinu. Na" tuto situaci je nutné pru#n! reagovat a" slu#bu adekvátn! zajistit 
po"stránce v!cné a"personální, a"to v'etn! vzd!lávání pracovník(. 

P&edpokládané dopady
opat&ení na"cílovou skupinu

Nov! definovaná cílová skupina má mo#nost uspokojit své pot&eby v"rámci nové sociální 'i související 
slu#by.

Charakter opat&ení Vznik nové slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Stávající, pop&ípad! nov% poskytovatel.

Cíl 7.2. Podpora a$rozvoj sociálních a$souvisejících aktivit v$návaznosti na$komunitní plánování

Popis a"zd(vodn!ní cíle Na"území m!sta Pardubic existuje vedle registrovan%ch sociálních slu#eb i" &ada souvisejících tzv. 
neregistrovan%ch slu#eb, které vhodn! dopl/ují stávající nabídku registrovan%ch sociálních slu#eb dle 
zákona '. 108/2006 Sb., o"sociálních slu#bách, v"platném zn!ní. Jsou ur'eny v$em cílov%m skupinám. 
Jedná se o"podp(rné mechanismy, které umo#ní poskytovatel(m nejen prost&ednictvím procesu ko-
munitního plánování sociálních a"souvisejících slu#eb vhodn! a"pru#n! reagovat na"aktuální pot&eby 
a"skute'nosti a"tím podporovat a"zkvalit/ovat nabízené slu#by. 

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

7.2.1. Informovanost ve&ejnosti – spolupráce na"tvorb! webov%ch stránek m!sta

Popis opat&ení Jednotliví 'lenové komunitního plánování poukazují, s" ohledem na" osobní 'i profesní zku$enosti, 
na"nízkou míru informovanosti $iroké ve&ejnosti nejen o"sociálních slu#bách, ale i"o"aktivitách, opat-
&eních a"konkrétních projektech, které se t%kají jejich cílové skupiny, nap&. související slu#by, nabídka 
pracovních míst pro cílovou skupinu, ucelené informace na"webov%ch stránkách m!sta apod. 

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Vy$$í informovanost a"pov!domí ve&ejnosti o"dostupn%ch sociálních slu#bách, snadn% p&ístup k"in-
formacím o"aktuálních pracovních p&íle#itostech pro u#ivatele sociálních slu#eb (cílovou skupinu) a"to 
prost&ednictvím jak Radni'ního zpravodaje tak i"webov%ch stránek m!sta.

Charakter opat&ení Vytvo&ení dostupného, rychlého a"p&ehledného nástroje (software) pro vyhledávání t!chto informací.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.
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P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice, pracovní skupiny KPSS.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

7.2.2. Podpora a"rozvoj dobrovolnictví 

Popis opat&ení Dobrovolnictví je samostatná 'innost provád!ná ve"prosp!ch druh%ch bez nároku na"finan'ní odm!-
nu. Jedná se tak o"ú'innou formu participace ve&ejnosti na"fungování neziskového sektoru. Dobrovol-
nická práce napomáhá zejména destigmatizaci osob vyu#ívajících sociální slu#by. U#ivatel se setkává 
vedle odborníka i"s"laickou pomocí.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Krom! vysílání dobrovolník( do"neziskov%ch organizací budou vysílány i"dobrovolníci z"&ad senior( 
do"pardubick%ch mate&sk%ch a"základních $kol a"pro pot&eby odd!lení sociálních slu#eb a"prevence 
odboru sociálních v!cí Magistrátu m!sta Pardubic.

Charakter opat&ení Podpora a"rozvoj slu#by.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice, KONEP.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

7.2.3. Koncepce dostupného bydlení pro cílové skupiny KPSS v"Pardubicích

Popis opat&ení V"roce 2016 m!sto Pardubice vypracovalo a"schválilo komplexní dokument „Koncepce dostupného 
bydlení“, kter% &e$í otázky krizového, sociálního a"dostupného bydlení pro v$echny cílové skupiny 
KPSS v"Pardubicích.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Napl/ováním koncepce bude realizován ucelen% systém, jeho# cílem bude efektivn! &e$it nep&íznivou 
sociální situaci osob v"bytové nouzi nap&í' cílov%mi skupinami komunitního plánování.

Charakter opat&ení Zv%$ení dostupnosti bydlení pro cílové skupiny komunitního plánování. 

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané  
v%stupy/po'et u#ivatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it. 

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jedn%C3%A1n%C3%AD
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Cíl 7.3. Zam"stnávání cílové skupiny – rozvoj sociálního podnikání

Popis a"zd(vodn!ní cíle Vzhledem ke"svému charakteru p&edstavuje cílová skupina 2P a"3P jednu z"nejobtí#n!ji umístiteln%ch 
skupin osob na"trhu práce. )asto nemají pracovní návyky, nízkou kvalifikaci, záznam v"rejst&íku trest( 
apod. Zam!stnavatelé nemají zájem tuto skupinu zam!stnávat. V"sou'asné dob! neexistuje systém 
sociálního podnikání na"území m!sta. Poskytovatelé a# na"v%jimky nemají kapacity za'ít samostatn! 
sociáln! podnikat.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

7.3.1.  Vznik podporovan%ch pracovních míst (firmy s"vlastnick%m podílem m!sta)

Popis opat&ení Otev&ení debaty nad zam!stnáváním cílové skupiny. V"rámci opat&ení bude iniciována aktivita, je# by 
vedla ke"vzniku ú'elov%ch míst ve"firmách, kde má vlastnick% podíl m!sto Pardubice. Dohoda o"mo#né 
realizaci zám!ru s"firmami.

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zv%$ení zam!stnanosti cílové skupiny. Zlep$ení kvality #ivota zam!stnan%ch jedinc(. Sní#ení stigma-
tizace a"zv%$ení podpory ve&ejnosti pro &e$ení problém( cílové skupiny. Prevence sociálního vylou-
'ení.

Charakter opat&ení P&íprava a"hledání vhodného &e$ení pro realizaci cíle.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#ivatel(  
z"Pardubic/rok

Ka#dá osoba z"cílové skupiny, která najde zam!stnání v"rámci tohoto konceptu.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice, PS 2, PS 3.

Cíl 7.4. Azylové bydlení pro rodiny ohro!ené sociálním vylou#ení a$v$obtí!né !ivotní situaci

Popis a"zd(vodn!ní cíle V" rámci sociální práce s"osobami bez domova chybí poslední stupe/ (návazné bydlení pro aktivní 
a"motivované u#ivatele) slu#by. Jedná se o"u#ivatele, kte&í si nemohou dovolit komer'ní ubytování 
z"d(vodu nízkého p&íjmu, splácení dluh( apod. a"to v'etn! rodin. Z"tohoto d(vodu je nezbytné za-
jistit návazné bydlení, které umo#ní u#ivatel(m odpoutání se z"kolektivního ubytování v"azylov%ch 
domech. S"osobami v"bytech by probíhala dal$í specifická terénní práce.

Opat&ení vedoucí 
k"napln!ní cíle

7.4.1. Návazné bydlení &e$ené v"rámci Koncepce dostupného bydlení

Popis opat&ení Vznik 5 – 7 azylov%ch byt( pro rodiny bez domova a"dal$í motivované u#ivatele stávajících sociálních 
slu#eb (vznik posledního stupn!, kter% ve"m!st! chybí v"rámci sociální práce s"osobami bez domova).

P&edpokládané dopady 
opat&ení na"cílovou 
skupinu

Zv%$ení kvality #ivota cílové skupiny, získání nov%ch kompetencí cílové skupiny, zlep$ení kvality soci-
álních slu#eb, vyu#ití byt( z"bytového fondu m!sta.
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Charakter opat&ení Vznik a"rozvoj nového programu a"podpora systému „sociálního bydlení“, kterou realizuje statutární 
m!sto Pardubice.

P&edpokládan% termín 
realizace

Po"dobu realizace komunitního plánu.

P&edpokládané v%stupy/
po'et u#i-vatel( 
z"Pardubic/rok

Nelze relevantn! ur'it.

Realizáto&i Statutární m!sto Pardubice, PS 3.

8. ZÁV*R
Komunitní plán je strategick%m dokumentem, jeho# realizací by 
m!lo dojít k"napln!ní uveden%ch cíl( a"opat&ení v"oblasti rozvo-
je sociálních a"souvisejících slu#eb. 

Z" anal%zy sociálních slu#eb i" z" v%$e uveden%ch v%stup( 
SWOT anal%z jednotliv%ch skupin komunitního plánování vypl%-

vá, #e m!sto Pardubice má dostupnou a"optimální sí, slu#eb 
poskytující kvalitní a" efektivní sociální pé'i. M!sto Pardubice 
je regionem, kde funguje meziresortní spolupráce na" v$ech 
úrovních a"existuje nabídka &e$ení pro v$echny ohro#ené cílové 
skupiny. 
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Příloha usnesení č. 1 
          

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/          /17 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Česká abilympijská asociace, z.s., 
 sídlo: Sladkovského 2824, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČ: 67363156, 
 bankovní spojení: 3951423379/0800, 
 zastoupené: Jaromírem Krpálkem, místopředsedou spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory ve zdravotní 
oblasti pro rok 2017 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením 
č. 4412/2016 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 
(Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou 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.  
 
  

http://www.pardubice.eu/


 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2017 ve 

výši 100 000,00 Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských) na realizaci projektu „Abilympiáda 2017“ (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

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

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz zejm. 
čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 
kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené 
míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by 
v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku 
povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise 
/EU/č. 1407/2013). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze či 
změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 8. 2017. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 25.8.2016 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 56824/2016, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 8. 2017 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení 
o účelovém použití prostředků dotace,  

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



 

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

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 propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu 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, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. 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 se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. 6. 2017. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 8. 2017.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 8. 2017. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. 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 realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženému k této smlouvě. 

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

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 



 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

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

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

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

výtisk. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 



 

 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Jaromír Krpálek   
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/            /2017 ze dne ………….  
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  



 

 



Příloha usnesení č. 2         
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D1734/            /17 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

PROZRAK o.p.s., 
 sídlo: Wintrova I 1123, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice , 
 IČ: 22855076, 
 bankovní spojení: 240032749/0300, 
 zastoupené: PhDr. Dagmar Fidlerovou, ředitelkou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory ve zdravotní 
oblasti pro rok 2017 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením 
č. 4412/2016 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice 
č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního 
města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se 
s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou 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.  
 
  

http://www.pardubice.eu/


 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2017 ve 

výši 498 600,00 Kč (slovy: Čtyřistadevadesátosmtisícšestsetkorunčeských) na realizaci projektu „Mít 
oči k vidění“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2017.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 31. 8. 2016 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. 56808/2016, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 01. 2018 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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 propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu 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, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. 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 se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2017. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. 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 realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženému k této smlouvě. 

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. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 



 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

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

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

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

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 



 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

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

výtisk. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová PhDr. Dagmar Fidlerová  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/          /2017 ze dne ………….  
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
 



 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
1.1  Materiálové náklady celkem 25 000,00
 -  kancelářské potřeby 12 000,00
 -  vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 24 000,00
1.2  Nemateriálové náklady celkem 9 200,00
 -  cestovní náhrady 9 000,00
 -  poštovné 200,00
 -  telefony 14 400,00
 -  služby cizích firem 26 000,00
2.1  Mzdové náklady celkem 363 400,00
 -  OON na DPČ 159 000,00
 -  OON na DPP 54 560,00
 -  OON na příkazní smlouvy 24 100,00
  -  hrubé mzdy 153 700,00
2.2  Odvody na soc. a zdrav.pojištění 101 000,00
 -  pojistné k prac. poměru, DPČ a příkazní sml. 105 000,00
Celkové náklady projekt 581 960,00 498 600,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Dotace ze Statutárního města Pardubice 498 600,00

Celkové příjmy z projektu 498 600,00

Příjmy 498 600,00
Výdaje 581 960,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval:   PhDr. Dagmar  Fidlerová
Dne:   09.01.2017

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-83 360,00

Příloha č. 2 - ROZPOČET 
PROZRAK o.p.s.

Mít oči k vidění 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.



Příloha usnesení č. 3         
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D1734/            /17 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

PROZRAK o.p.s., 
 sídlo: Wintrova I 1123, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice , 
 IČ: 22855076, 
 bankovní spojení: 240032749/0300, 
 zastoupené: PhDr. Dagmar Fidlerovou, ředitelkou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory ve zdravotní 
oblasti pro rok 2017 schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením 
č. 4412/2016 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice 
č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního 
města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se 
s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 
určenou 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.  
 
  

http://www.pardubice.eu/


 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z rozpočtu města Pardubic pro rok 2017 ve 

výši 269 000,00 Kč (slovy: Dvěstěšedesátdevěttisíckorunčeských) na realizaci projektu „CIP – 
Centrum integrované péče – následná péče“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2017.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 31. 8. 2016 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. 56809/2016, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 90 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 
nákladů projektu, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 01. 2018 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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 propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu 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, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. 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 se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2017. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 01. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 01. 2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 90 % 

z celkových vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část 
poskytnuté dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. 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 realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženému k této smlouvě. 

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. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 



 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

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

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

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

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Smluvní strana   souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s 
jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním 
městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 



 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

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

výtisk. 
 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová PhDr. Dagmar Fidlerová  
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/          /2017 ze dne ………….  
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
 



 

 

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
1.1  Materiálové náklady celkem 22 000,00
 -  kancelářské potřeby 6 000,00
 -  vybavení (DDHM do 40 tis. Kč) 20 000,00
- pomůcky na cvičení (hry) 4 000,00
1.2  Nemateriálové náklady celkem 300,00
 -  cestovní náhrady 0,00
 -  poštovné 300,00
 -  telefony 7 200,00
 -  služby cizích firem 16 000,00
2.1  Mzdové náklady celkem 226 000,00
 -  hrubé mzdy 63 000,00
 -  OON na DPP 154 000,00
 -  OON na příkazní smlouvy 11 000,00
2.2  Odvody na soc. a zdrav. pojištění 20 700,00
 -  pojistné k prac. poměru, DPČ a příkazní sml. 21 775,00
Celkové náklady projekt 303 275,00 269 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Dotace ze Statutárního města Pardubice 269 000,00

Celkové příjmy z projektu 269 000,00

Příjmy 269 000,00
Výdaje 303 275,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracoval:   PhDr. Dagmar  Fidlerová
Dne:   09.01.2017

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

-34 275,00

Příloha č. 2 - ROZPOČET 
PROZRAK o.p.s.

CIP (Centrum integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění)

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3.



Příloha č. 1 usnesení č. 1 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D6131/-----/17 

 
I. Smluvní strany 

 
 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 

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

MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o., 
se sídlem Rabštejnská Lhota – Rabštejn 17, PSČ 537 01, 
IČ: 287 82 089, 
bankovní spojení: 1230811399/0800, 
zastoupená: Vladimírem Zbytkem, jednatelem společnosti    

 (dále jen „příjemce“) 
 
         

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. ZM/117/2015 (Směrnice č. 
2/2015 – 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 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.  
 
 

 
 
 

http://www.pardubice.eu/


 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci na období od 01.01.2017 do 31.12.2017 

z rozpočtu odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc 
korun českých) na úhradu provozních a osobních nákladů vzniklých příjemci dotace  v souvislosti 
s poskytováním zdravotní péče osobám ohroženým sociálním vyloučením či již sociálně vyloučeným a 
dalším osobám, které řeší svou nepříznivou sociální situaci za podpory poskytovatelů sociálních služeb 
(dále jen „cílová skupina“).  
 

2. Za provozní náklady (uznatelné výdaje) se považuje jednak zdravotnický materiál (např. obvazy, 
desinfekce, jednorázové rukavice) nehrazený ze systému veřejného zdravotního pojištění a dále 
náklady nemateriální povahy, tj. nájemné za prostory ordinace na základě podnájemní smlouvy s SKP 
Centrem o.p.s. a energie spojené s užíváním prostor. Za osobní náklady se považují mzdové výdaje na 
lékaře/lékařku a zdravotní sestru, se kterými byly uzavřeny dohody o práci konané mimo pracovní 
poměr. 
 

3. Zdravotní péče je poskytována dva dny v týdnu v rozsahu třech hodin, a to v úterý od 15:00 do 18:00 
a ve středu od 7:30 do 10:30 v prostorách Nízkoprahového denního centra (provozovatel SKP - 
CENTRUM, o. p. s.), Jana Palacha čp. 324, Pardubice, lékařkou s atestací praktický lékař pro dospělé a 
zdravotní sestrou. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že dotace bude vyplacena ve čtyřech částkách po 50 000 Kč. První platbu 

poskytovatel poukáže příjemci do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, druhou platbu do 
30.04.2017, třetí platbu do 31.07.2017, čtvrtou platbu do 31.10.2017, a to bankovním převodem na 
účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2017. 
  

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v  Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 22.12.2016 a zaevidované poskytovatelem 
pod č.j. MmP  83353/2016,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2018 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2018 vyúčtování dotace a závěrečnou zprávu, která 
obsahuje: identifikační údaje organizace, název projektu, výše obdržené dotace, výše 
vyúčtovávané dotace a sestavu analytické evidence dokladů prokazující čerpání dotace 
(vygenerovaná sestava z účetního programu), celkový počet pacientů + počet ošetření. 
Závěrečnou zprávu v tištěné podobě, podepsanou statutárním zástupcem, je příjemce povinen 
odevzdat na odbor sociálních věcí Magistrátu města Pardubic.  

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



 

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

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

l) 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),  

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

n) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
o) v rámci projektu 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 se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2017. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.01.2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2018. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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



 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

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

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 

3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě;                             

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

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

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

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 



 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu                         
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  O uveřejnění smlouvy 
poskytovatel bezodkladně informuje provozovatele, nebyl-li kontaktní údaj provozovatele uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 

3. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

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

údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje příjemce svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

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

výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Vladimír Zbytek 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města  Pardubice č. R----/2017 ze dne 26.01.2017   
Markéta Stránecká, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

 Magistrátu města Pardubic 
 

 
 
 



 

  ROZPOČET 
NÁZEV 
PROJEKTU Zdravotní péče pro osoby 

ohrožené sociálním 
vyloučením     

  Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty  

Nákladová položka 
Celkové náklady 

na rok 2017 

Požadavek 
finančních 

prostředků na 
MmP na rok 

2017 Poznámka (slovní komentář) 

1. Provozní náklady celkem 
68 000 68 000 

  

1.1.Materiálové náklady celkem 
11 778 11 778 

  

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) -  
vypište slovně  

  
  

1.2 Nemateriálové náklady  
56 222 56 222 

  

1.2.1. energie 
17 012 17 012 

  

1.2.2. opravy a udržování 
  

  

1.2.3. cestovné 
  

  

1.2.4. ostatní služby 
39 210  39 210 

  

  

nájemné 
39 210  39 210 

  

právní a ekonomické služby 
  

  

pořízení DDNM[2] do 60 tis. Kč - 
vypište i slovně  

  
  

1.2.5. jiné provozní náklady                 
  

  

2. Osobní náklady celkem 
132 000 132 000 

  

Náklady na realizaci projektu CELKEM 
200 000 200 000 

  
[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek   
[2] DDNM - drobný nehmotný majetek    
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Stránka 1 z 5 
 

Příloha č. 1 usnesení č. 1 
 

Smlouva o spolupráci při zajištění sociálních služeb  
MĚSTSKÉHO AZYLOVÉHO DOMU PRO ŽENY A MATKY S DĚTMI,  

NOCLEHÁRNY PRO  ŽENY a KRIZOVÉ POMOCI 
 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
 
 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
IČ: 00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 326561/0100 
 
na straně jedné (dále i „město“)  
 
a 
 
SKP-CENTRUM, o.p.s.  
se sídlem: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod sp. zn. O 176 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem         
IČ: 27534804 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 221077482/0300 
 
na straně druhé (dále jen „provozovatel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 
 
 

smlouvu o spolupráci při zajištění sociálních služeb 
městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi, 

noclehárny pro ženy a krizové pomoci 
 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany prohlašují, že mají společný zájem na spolupráci a vzájemné koordinaci činností 
na území města při zajišťování pomoci ženám a matkám s dětmi, které se ocitnou ve složité životní 
situaci (dále jako „cílová skupina“). Provozovatel konstatuje, že na území města poskytuje cílové 
skupině na základě pověření Pardubického kraje tyto služby: Městský azylový dům pro ženy a 
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matky s dětmi, krizovou pomoc a noclehárnu pro ženy (dále jen „sociální služby). Tyto sociální 
služby provozovatel poskytuje cílové skupině v objektu čp. 803 v ulici                               Na 
Spravedlnosti v Pardubicích, jenž mu byl poskytnut městem na základě nájemní smlouvy 
uzavřené dne 19.12.2008.  

 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek, za kterých bude město a 

provozovatel  vzájemně spolupracovat při zajišťování sociálních služeb definovaných v čl. I 
této smlouvy.   
 

2. Provozovatel se touto smlouvou zavazuje, že bude nadále poskytovat sociální služby na území 
města a to za podmínek a v souladu s pověřeními Pardubického kraje a v souladu s výše 
uvedenou nájemní smlouvou uzavřenou s městem dne 01. 01. 2009, a to konkrétně:  
a) Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci,  
b) noclehárnu pro ženy bez přístřeší jakožto samostatnou službu sociální prevence,  
c) krizovou pomoc pro ženy a matky s dětmi jakožto samostatnou službu sociální prevence.  
 

3. Provozováním azylového domu pro ženy a matky s dětmi dle předchozích odstavců se rozumí 
zajištění služeb sociální prevence v podobě poskytování pobytových služeb na přechodnou 
dobu ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba 
je určena zletilým bezdětným ženám a matkám s dětmi. Cílem těchto služeb je pomoci těmto 
osobám řešit samostatně své problémy, aby se staly méně závislými či zcela nezávislými na 
systému sociální pomoci.  
 

4. Provozovatel je povinen zajistit poskytování sociálních služeb při provozování azylového 
domu minimálně v tomto rozsahu:  
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (tzn. vytvoření podmínek pro 
samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, zajištění nebo poskytnutí stravy 
odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování), 
b) poskytnutí ubytování (po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, umožnění celkové hygieny 
těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny 
ložního prádla), 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (při 
vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, při obnovení nebo 
upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek). 
Tuto službu je provozovatel povinen poskytovat celoročně nepřetržitě v souladu se zákonem 
o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb v platném znění. 

 
5. Provozováním noclehárny se rozumí zajištění služeb sociální prevence v podobě poskytování 

ambulantních služeb ženám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a 
přenocování a které z osobních či jiných důvodů nemohou využít sociální službu azylového 
domu. Služba je určena ženám starším 18 let.  
Provozovatel je povinen zajistit poskytování těchto sociálních služeb při provozování 
noclehárny minimálně v tomto rozsahu: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo v poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (tzn. zajištění 
podmínek pro běžné úkony osobní hygieny a pro celkovou hygienu těla)  
b) poskytnutí přenocování (tzn. přenocování, úklid a výměna ložního prádla). 
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Tuto službu je provozovatel povinen poskytovat celoročně každý den v deklarované provozní 
době noclehárny v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních 
služeb v platném znění. 

6. Provozováním krizové pomoci pro ženy a matky s dětmi se rozumí poskytování služby 
sociální prevence na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi, které se nacházejí v situaci 
ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci 
vlastními silami.  
Provozovatel je povinen zajistit poskytování těchto sociálních služeb při zajišťování krizové 
pomoci minimálně v tomto rozsahu: 
a) psychická a materiální podpora v prostředí azylového domu pro ženy a matky s dětmi,  
b) poskytnutí ubytování zpravidla po dobu 4 kalendářních dnů (v odůvodněných případech 

maximálně po dobu 7 kalendářních dnů), 
c) poskytnutí základní potravinové a hygienické pomoci,  
d) provádění sociálně terapeutických činností (krizová intervence a další socioterapeutické 

činnosti, jejichž poskytování vede k překonání krizového stavu a zahájení následného 
terapeutického procesu), 

e) poskytnutí informačního servisu ze strany odborných pracovníků, 
v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb v platném 
znění. 

 
7. Provozovatel je povinen po celou dobu provozování azylového domu, noclehárny a krizové 

pomoci zachovat minimální požadovanou kapacitu funkčních lůžek. V případě azylového 
domu pro ženy a matky s dětmi je minimální kapacita 50 lůžek, v případě noclehárny pro ženy 
6 lůžek a v případě krizové pomoci se jedná o jeden pokoj s třemi lůžky a postýlkou. Případný 
záměr provozovatele snížit tuto kapacitu pod uvedený počet je možné realizovat pouze na 
základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  
 

 
 

III.  
 Závazky a prohlášení města  

 
1. Město se zavazuje: 

a) po dohodě smluvních stran v určitých případech spolurozhodovat o umísťování osob 
v azylovém domě pro ženy a matky s dětmi,  

b) účinně spolupracovat s provozovatelem při zajišťování možnosti bydlení osob, které 
z objektivních důvodů trvale ztratily možnost vlastního bydlení a které spolupracují na 
řešení svých sociálních problémů.  

 
2. Město prohlašuje, že vzhledem k jedinečnosti a veřejné prospěšnosti sociálních služeb 

definovaných v čl. I této smlouvy, má zájem tyto sociální služby v rámci svých finančních 
možností finančně podporovat formou dotací. Pro vyloučení všech pochybností město 
konstatuje, že na poskytnutí dotace není žádný právní nárok a ani tato smlouva žádný nárok 
na poskytnutí dotace poskytovateli nezakládá, což poskytovatel bere na vědomí. Konkrétní 
výše dotace a další podmínky poskytnutí finanční podpory podléhají schválení v příslušných 
orgánech města a v případě jejich schválení budou tyto podmínky a výše dotace řešeny 
v konkrétních dotačních smlouvách.  Provozovatel bere na vědomí, že žádost o poskytnutí 
dotace na příslušný kalendářní rok je třeba podat nejpozději do 31. prosince předchozího 
kalendářního roku.  
 

IV. 
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Doba trvání smluvního vztahu 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2027. 
 
2. Tento smluvní vztah zaniká: 

a) dnem uvedeným v písemné dohodě obou smluvních stran, 
b) dnem, k němuž bude ukončen nájemní vztah mezi provozovatelem a městem k objektu, 

v němž jsou azylový dům pro ženy a matky s dětmi, noclehárna pro ženy a krizová pomoc 
pro ženy a matky s dětmi provozovány (tj. Pardubice, Na Spravedlnosti 803, 530 02 
Pardubice), 

c) uplynutím výpovědní lhůty na základě písemné výpovědi ze strany města nebo 
provozovatele z důvodů uvedených v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.  

 
3. Město je oprávněno vypovědět smluvní vztah s provozovatelem v případě zjištění, že 

provozovatel použil jím poskytnutou dotaci v rozporu s podmínkami příslušné veřejnoprávní 
smlouvy, na základě které byla dotace provozovateli poskytnuta.    
 

4. Provozovatel je oprávněn vypovědět smluvní vztah s městem v případě, že ho město při 
poskytování sociálních služeb specifikovaných v této smlouvě finančně nepodpoří.  
 

5. Obě smluvní strany jsou oprávněny smluvní vztah vypovědět také v případě porušení jiných 
smluvních povinností druhou smluvní stranou, jedná-li se o takové porušení, které závažným 
způsobem ohrožuje či znemožňuje provozování azylového domu pro muže či noclehárny, 
pokud k nápravě nedošlo ani po předchozí písemné výzvě, v níž byla druhá smluvní strana na 
toto porušení povinnosti upozorněna.  
 

6. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní 
straně. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.  
  

 
 

V. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 
2. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje Smlouvu o provozování azylového domu pro 

ženy uzavřenou dne 19.12.2008. Přehled hospodaření azylového domu za rok 2016 je 
provozovatel povinen podat nejpozději do 31.03.2017. Podání přehledu (vyúčtování) je 
podmínkou pro vyplacení dotace na komplex služeb poskytovaných v rámci Městského 
azylového domu pro muže na rok 2017. 
 

3. 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 závazek ani jedné smluvní strany. Tam, kde nejsou práva a 
povinnosti smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije (měnit 
nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných 
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oběma smluvními stranami). Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Smluvní strana může namítnout neplatnost smlouvy nebo jejího 
dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu                  
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  O uveřejnění 
smlouvy město bezodkladně informuje provozovatele, nebyl-li kontaktní údaj provozovatele 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

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

7. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů. 
 

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

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

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

 
 
 
 V Pardubicích dne:                                                                    V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
……………………………………………                                                             …..…………………………………. 
     Ing. Martin Charvát               Mgr. Jiří Pitaš 
             primátor        ředitel 
statutárního města Pardubic         SKP-CENTRUM, o.p.s.  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města  Pardubice č. R----/2017 ze dne 26.01.2017 

Markéta Stránecká, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 
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Příloha č. 1 usnesení č. 2 
 

Smlouva o spolupráci při zajištění sociálních služeb  
AZYLOVÉHO DOMU PRO MUŽE a NOCLEHÁRNY PRO MUŽE 

 
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 

 
 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
IČ: 00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 326561/0100 
 
na straně jedné (dále i „město“)  
 
a 
 
SKP-CENTRUM, o.p.s.  
se sídlem: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod 
sp. zn. O 176 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem         
IČ: 27534804 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 221077482/0300 
 
na straně druhé (dále jen „provozovatel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

 
smlouvu o spolupráci při zajištění sociálních služeb  
azylového domu pro muže a noclehárny pro muže 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany prohlašují, že mají společný zájem na spolupráci a vzájemné koordinaci činností na 
území města při zajišťování pomoci mužům, kteří se ocitnou ve složité životní situaci (dále jako „cílová 
skupina“). Provozovatel konstatuje, že na území města poskytuje cílové skupině na základě pověření 
Pardubického kraje tyto služby: Azylový dům pro muže a noclehárnu pro muže (dále jen „sociální 
služby). Tyto sociální služby provozovatel poskytuje cílové skupině v objektu čp. 694 v Milheimově ulici 
v Pardubicích, jenž mu byl poskytnut městem na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 19.12.2008.  
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je bližší specifikace podmínek, za kterých bude město a provozovatel  

vzájemně spolupracovat při zajišťování sociálních služeb definovaných v čl. I této smlouvy.   
 

2. Provozovatel se touto smlouvou zavazuje, že bude nadále poskytovat sociální služby na území 
města a to za podmínek a v souladu s pověřeními Pardubického kraje a v souladu s výše uvedenou 
nájemní smlouvou uzavřenou s městem dne 19.12.2008, a to: 

a) azylový dům pro vícestupňovou sociální práci s muži bez přístřeší, 
b) noclehárnu jakožto samostatnou službu sociální prevence.  
 

3. Provozováním azylového domu pro muže dle předchozích odstavců se rozumí zajištění služeb 
sociální prevence v podobě poskytování pobytových služeb na přechodnou dobu osobám                     
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služby poskytované provozovatelem 
v azylovém domě jsou poskytovány mužům starším 18 let, u nichž se předpokládá základní zájem 
o spolupráci.  
Cílem těchto služeb je pomoci klientům řešit samostatně své problémy, aby se stali méně závislými 
či zcela nezávislými na systému sociální pomoci.  
Provozovatel je povinen zajistit poskytování sociálních služeb při provozování azylového domu 
minimálně v tomto rozsahu:  
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (tzn. vytvoření podmínek pro samostatnou 

přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování), 

b) poskytnutí ubytování (po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, umožnění celkové hygieny těla, 
vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního 
prádla), 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (při 
vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek). 

Tuto službu je provozovatel povinen poskytovat celoročně nepřetržitě v souladu se zákonem o 
sociálních službách a standardy kvality sociálních služeb v platném znění. 

 
4. Provozováním noclehárny se rozumí zajištění služeb sociální prevence v podobě poskytování 

ambulantních služeb mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o využití hygienického zařízení a 
přenocování.  
Provozovatel je povinen zajistit poskytování těchto sociálních služeb při provozování noclehárny 
minimálně v tomto rozsahu: 
a) pomoc při osobní hygieně nebo v poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (tzn. zajištění 

podmínek pro běžné úkony osobní hygieny a pro celkovou hygienu těla)  
b) poskytnutí přenocování (tzn. přenocování, úklid a výměna ložního prádla). 
Tuto službu je provozovatel povinen poskytovat celoročně každý den v deklarované provozní 
době noclehárny v souladu se zákonem o sociálních službách a standardy kvality sociálních 
služeb v platném znění.  

5. Provozovatel je povinen po celou dobu provozování azylového domu a noclehárny zachovat 
minimální požadovanou kapacitu funkčních lůžek. V případě azylového domu pro muže je 
minimální kapacita 23 lůžek, v případě noclehárny 12 lůžek. Případný záměr provozovatele snížit 
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tuto kapacitu pod uvedený počet je možné realizovat pouze na základě vzájemné dohody 
smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  
 
 

 
III.  

 Závazky a prohlášení města  
 
1. Město se zavazuje: 

a) po dohodě smluvních stran v určitých případech spolurozhodovat o umísťování osob 
v azylovém domě pro muže,  

b) účinně spolupracovat s provozovatelem při zajišťování možnosti bydlení osob, které 
z objektivních důvodů trvale ztratily možnost vlastního bydlení a které spolupracují na řešení 
svých sociálních problémů.  

 
2. Město prohlašuje, že vzhledem k jedinečnosti a veřejné prospěšnosti sociálních služeb 

definovaných v čl. I této smlouvy, má zájem tyto sociální služby v rámci svých finančních možností 
finančně podporovat formou dotací. Pro vyloučení všech pochybností město konstatuje, že na 
poskytnutí dotace není žádný právní nárok a ani tato smlouva žádný nárok na poskytnutí dotace 
poskytovateli nezakládá, což poskytovatel bere na vědomí. Konkrétní výše dotace a další podmínky 
poskytnutí finanční podpory podléhají schválení v příslušných orgánech města a v případě jejich 
schválení budou tyto podmínky a výše dotace řešeny v konkrétních dotačních smlouvách. 
Provozovatel bere na vědomí, že žádost o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok je třeba 
podat nejpozději do 31. prosince předchozího kalendářního roku. 

 
 

IV. 
Doba trvání smluvního vztahu 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2027. 
 
2. Tento smluvní vztah zaniká: 

a) dnem uvedeným v písemné dohodě obou smluvních stran, 
b) dnem, k němuž bude ukončen nájemní vztah mezi provozovatelem a městem k objektu, 

v němž jsou azylový dům pro muže a noclehárna provozovány (tj. Pardubice, Milheimova 694, 
530 02 Pardubice), 

c) uplynutím výpovědní lhůty na základě písemné výpovědi ze strany města nebo provozovatele 
z důvodů uvedených v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.  

 
3. Město je oprávněno vypovědět smluvní vztah s provozovatelem v případě zjištění, že 

provozovatel použil jím poskytnutou dotaci v rozporu s podmínkami příslušné veřejnoprávní 
smlouvy, na základě které byla dotace provozovateli poskytnuta.   

  
4. Provozovatel je oprávněn vypovědět smluvní vztah s městem v případě, že ho město při 

poskytování sociálních služeb specifikovaných v této smlouvě finančně nepodpoří.  
 

5. Obě smluvní strany jsou oprávněny smluvní vztah vypovědět také v případě porušení jiných 
smluvních povinností druhou smluvní stranou, jedná-li se o takové porušení, které závažným 
způsobem ohrožuje či znemožňuje provozování azylového domu pro muže či noclehárny, pokud 
k nápravě nedošlo ani po předchozí písemné výzvě, v níž byla druhá smluvní strana na toto 
porušení povinnosti upozorněna.  
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6. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní 
straně. Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.  
 
 

V. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

 
2. Tato smlouva v plném rozsahu ruší a nahrazuje Smlouvu o provozování azylového domu pro muže 

uzavřenou dne 19.12.2008, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 20.10.2011. Přehled hospodaření 
azylového domu za rok 2016 je provozovatel povinen podat nejpozději do 31.03. 2017. Podání 
přehledu (vyúčtování) je podmínkou pro vyplacení dotace na komplex služeb poskytovaných 
v rámci Azylového domu pro muže na rok 2017. 
 

3. 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 
závazek ani jedné smluvní strany. Tam, kde nejsou práva a povinnosti smluvních stran výslovně 
upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije (měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami). Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Smluvní strana může namítnout neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení 
formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu                    
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
město bezodkladně informuje provozovatele, nebyl-li kontaktní údaj provozovatele uveden přímo 
do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

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

7. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 
 

8. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje příjemce svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 
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9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou. 

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

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

 

 V Pardubicích dne:                                                                     V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
……………………………………………                                                             …..…………………………………. 
     Ing. Martin Charvát               Mgr. Jiří Pitaš 
             primátor        ředitel 
statutárního města Pardubic         SKP-CENTRUM, o.p.s. 
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města  Pardubice č. R----/2017 ze dne 26.01.2017 

Markéta Stránecká, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 
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Příloha č. 1 usnesení č. 1  
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D6131/-----/17 

 
I. Smluvní strany 

 
 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 

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

SKP-CENTRUM, o.p.s., 
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod sp. zn. O 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s., 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   

 (dále jen „příjemce“) 
 
         

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. ZM/117/2015 (Směrnice č. 
2/2015 – 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 se Smlouvou o spolupráci 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.  
 
 

http://www.pardubice.eu/
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IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci na období roku 2017 z rozpočtu města 

Pardubic v celkové výši 873 356 Kč (slovy: osm set sedmdesát tři tisíc tři sta padesát šest korun 
českých) na komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy 
a matky s dětmi čp. 809 v ulici Na Spravedlnosti v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby 
(projekty): azylový dům, noclehárna a krizová pomoc, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o 
spolupráci. Částky na jednotlivé sociální služby jsou konkretizovány v rozpočtech, které jsou nedílnou 
částí této smlouvy. 
 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 20.04.2017, a to bankovním 
převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2017. 
  

 
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 projekty vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladových 

rozpočtech přiložených k žádosti podané příjemcem dne 13.01.2017 a zaevidované 
poskytovatelem pod č.j. MmP 3499/2017,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtech, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2018 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

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

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

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 propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
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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 se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2017. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2017. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2017. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

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. Z dotace 
nebudou hrazeny výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, úvěry a půčky, investiční výdaje a 
nájemné. 

 
 
 
 
 
 

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

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 

3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

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

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu                  
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
poskytovatel bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li kontaktní údaj příjemce uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

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

3. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 
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4. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje příjemce svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice ve smyslu zákona              
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a            
o registru smluv. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

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

výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města  Pardubice č. R----/2017 ze dne 26.01.2017   
Markéta Stránecká, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

 Magistrátu města Pardubic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ROZPOČET Název projektu:  



Stránka 6 z 8 
 

    
Městský azylový dům pro ženy a 
matky s dětmi 

  Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty  

Nákladová položka 
Celkové náklady 

na rok 2017 

Požadavek 
finančních 

prostředků na 
MmP na rok 2017 Poznámka (slovní komentář 

1. Provozní (ostatní) náklady celkem 2 557 166    174 856      

1.1.Materiálové náklady celkem 849 506    36 456    

potraviny; spotřební materiál; hyg. a 
čist.prostředky; odborná literatura; 

ochr.pracovní pomůcky 

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) -  
vypište slovně  335 000    0    

prostředky na pořízení a obnovu 
drobného hmotného 

majetku nutného k zajištění služby 

1.2 Nemateriálové náklady  1 707 660    138 400      

1.2.1. energie 480 000    57 600      

1.2.2. opravy a udržování 115 620    0      

1.2.3. cestovné 20 520    2 500      

1.2.4. ostatní služby 1 066 490    78 300    

supervize; odpad; propagace; služby IT; 
správa webu; 

sl.odbor.poradců; půjčovné HM; pojištění; 
bank.popl. za 

vedení BÚ; ost.služby 

  

nájemné 291 450    0      

právní a ekonomické služby 300 000    25 800    

zpracování účetnictví a mezd; vedení 
rozpočtů; právní 

a ekonomické poradenství 

pořízení DNM[2] do 60 tis. Kč - 
vypište i slovně  22 800    0    aktualizace softwaru 

1.2.5. jiné provozní náklady                 25 030    0      

2. Osobní (mzdové) náklady celkem 3 449 834    407 800      

Náklady na realizaci projektu CELKEM 6 007 000    582 656      
[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek    
[2] DNM - drobný nehmotný majetek    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ROZPOČET Název projektu: Noclehárna pro ženy 
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  Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty  

Nákladová položka 
Celkové náklady 

na rok 2017 

Požadavek 
finančních 

prostředků na 
MmP na rok 

2017 Poznámka (slovní komentář 

1. Provozní (ostatní) náklady celkem 270 132    57 353      

1.1.Materiálové náklady celkem 74 932    10 803    

potraviny; spotřební materiál; hyg. a 
čist.prostředky; odborná literatura; 

ochr.pracovní pomůcky 

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) -  
vypište slovně  3 200    0    

prostředky na pořízení a obnovu drobného 
hmotného 

majetku nutného k zajištění služby 

1.2 Nemateriálové náklady  195 200    46 550      

1.2.1. energie 57 000    15 700      

1.2.2. opravy a udržování 2 900    0      

1.2.3. cestovné 2 000    500      

1.2.4. ostatní služby 132 700    30 350    

supervize; odpad; propagace; služby IT; 
správa webu; 

sl.odbor.poradců; půjčovné HM; pojištění; 
bank.popl. za 

vedení BÚ; ost.služby 

  

nájemné 4 900    0      

právní a ekonomické služby 81 100    17 000    

zpracování účetnictví a mezd; vedení 
rozpočtů; právní 

a ekonomické poradenství 

pořízení DNM[2] do 60 tis. Kč - 
vypište i slovně  700    0    aktualizace softwaru 

1.2.5. jiné provozní náklady                 600    0      

2. Osobní (mzdové) náklady celkem 420 168    138 747      

Náklady na realizaci projektu CELKEM 690 300    196 100      
[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek    
[2] DNM - drobný nehmotný majetek    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ROZPOČET Název projektu:  Krizová pomoc 
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  Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty  

Nákladová položka 
Celkové náklady 

na rok 2017 

Požadavek 
finančních 

prostředků na 
MmP na rok 

2017 Poznámka (slovní komentář) 

1. Provozní (ostatní) náklady celkem 163 204    33 699      

1.1.Materiálové náklady celkem 38 004    5 699    

potraviny; spotřební materiál; hyg. a 
čist.prostředky; odborná literatura; 

ochr.pracovní pomůcky 

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) -  
vypište slovně  4 500    0    

prostředky na pořízení a obnovu drobného 
hmotného 

majetku nutného k zajištění služby 

1.2 Nemateriálové náklady  125 200    28 000      

1.2.1. energie 28 700    11 400      

1.2.2. opravy a udržování 2 400    0      

1.2.3. cestovné 1 000    0      

1.2.4. ostatní služby 93 100    16 600    

supervize; odpad; propagace; služby IT; 
správa webu; 

sl.odbor.poradců; půjčovné HM; pojištění; 
bank.popl. za 

vedení BÚ; ost.služby 

  

nájemné 2 400    0      

právní a ekonomické služby 55 300    9 100    

zpracování účetnictví a mezd; vedení 
rozpočtů; právní 

a ekonomické poradenství 

pořízení DNM[2] do 60 tis. Kč - 
vypište i slovně  1 500    0    aktualizace softwaru 

1.2.5. jiné provozní náklady                 0    0      

2. Osobní (mzdové) náklady celkem 406 496    60 901      

Náklady na realizaci projektu CELKEM 569 700    94 600      
[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek    
[2] DNM - drobný nehmotný majetek    
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Příloha č. 1 usnesení č. 2  
Smlouva  

o poskytnutí dotace č. D6131/-----/17 
 

I. Smluvní strany 
 
 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 

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

SKP-CENTRUM, o.p.s.,  
sídlo: Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, 
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
pod sp. zn. O 176, 
IČ: 27534804, 
číslo bankovní účtu: 221077482/0300, Československá obchodní banka, a.s. 
zastoupená:   Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem   

 (dále jen „příjemce“) 
 
         

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. ZM/117/2015 (Směrnice č. 
2/2015 – 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 Smlouvou o spolupráci 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.  
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IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci na období roku 2017 z rozpočtu města                            

v celkové výši  1 157 204 Kč (slovy: jeden milion sto padesát sedm tisíc dvě stě čtyři korun českých) na 
komplex sociálních služeb poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže čp. 694 v Milheimově 
ulici v Pardubicích. Jedná se o registrované sociální služby (projekty): azylový dům a noclehárna pro 
muže, jež jsou podrobně specifikovány ve Smlouvě o spolupráci. Částky na jednotlivé sociální služby 
jsou konkretizovány v rozpočtech, které jsou nedílnou částí této smlouvy. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 20.04.2017, a to bankovním 
převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
  

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2017. 
  

 
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 projekty vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladových 

rozpočtech přiložených k žádosti podané příjemcem dne 13.01.2017 a zaevidované 
poskytovatelem pod č.j. MmP 3505/2017,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtech na jednotlivé služby, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2018 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

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

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

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 propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
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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 se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2017. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2017. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2017. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

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. Všechny 
ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. Z dotace nebudou 
hrazeny výdaje na pohoštění, dary, reprezentaci, leasing, úvěry a půčky, investiční výdaje a nájemné. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 

3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

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

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu                  
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
poskytovatel bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li kontaktní údaj příjemce uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

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

3. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 
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4. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje příjemce svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv statutárním městem Pardubice ve smyslu zákona              
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a            
o registru smluv. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

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

výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města  Pardubice č. R----/2017 ze dne 26.01.2017   
Markéta Stránecká, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

 Magistrátu města Pardubic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ROZPOČET   
  Název projektu: Azylový dům pro muže 
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  Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty  

Nákladová položka 
Celkové náklady 

na rok 2017 

Požadavek 
finančních 

prostředků na 
MmP na rok 

2017 Poznámka (slovní komentář 

1. Provozní (ostatní) náklady celkem 734 703    176 930      

1.1.Materiálové náklady celkem 118 003    23 530    

potraviny; spotřební materiál; hyg. a 
čist.prostředky; odborná literatura; 

ochr.pracovní pomůcky 

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) -  
vypište slovně  26 000    0    

prostředky na pořízení a obnovu drobného 
hmotného 

majetku nutného k zajištění služby 

1.2 Nemateriálové náklady  616 700    153 400      

1.2.1. energie 231 000    57 800      

1.2.2. opravy a udržování 18 000    3 500      

1.2.3. cestovné 3 000    0      

1.2.4. ostatní služby 359 500    92 100    

supervize; odpad; propagace; služby IT; 
správa webu; 

sl.odbor.poradců; půjčovné HM; pojištění; 
bank.popl. za 

vedení BÚ; ost.služby 

  

nájemné 14 000    0      

právní a ekonomické služby 191 000    47 800    

zpracování účetnictví a mezd; vedení 
rozpočtů; právní 

a ekonomické poradenství 

pořízení DNM[2] do 60 tis. Kč - 
vypište i slovně  25 000    6 300    aktualizace softwaru 

1.2.5. jiné provozní náklady                 5 200    0      

2. Osobní (mzdové) náklady celkem 2 010 297    553 274      

Náklady na realizaci projektu CELKEM 2 745 000    730 204      
[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek    
[2] DNM - drobný nehmotný majetek    
     

 
 
 
 
 
 
 
 

  ROZPOČET   
  Název projektu: Noclehárna pro muže 
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  Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty  

Nákladová položka 
Celkové náklady 

na rok 2017 

Požadavek 
finančních 

prostředků na 
MmP na rok 

2017 Poznámka (slovní komentář 

1. Provozní (ostatní) náklady celkem 309 618    89 140      

1.1.Materiálové náklady celkem 39 418    2 200    

potraviny; spotřební materiál; hyg. a 
čist.prostředky; odborná literatura; 

ochr.pracovní pomůcky 

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) -  
vypište slovně  6 200    2 200    

prostředky na pořízení a obnovu drobného 
hmotného 

majetku nutného k zajištění služby 

1.2 Nemateriálové náklady  270 200    86 940      

1.2.1. energie 120 500    38 700      

1.2.2. opravy a udržování 1 400    0      

1.2.3. cestovné 0    0      

1.2.4. ostatní služby 147 600    48 240    

supervize; odpad; propagace; služby IT; 
správa webu; 

sl.odbor.poradců; půjčovné HM; pojištění; 
bank.popl. za 

vedení BÚ; ost.služby 

  

nájemné 2 500    0      

právní a ekonomické služby 81 300    26 100    

zpracování účetnictví a mezd; vedení 
rozpočtů; právní 

a ekonomické poradenství 

pořízení DNM[2] do 60 tis. Kč - 
vypište i slovně  2 600    900    aktualizace softwaru 

1.2.5. jiné provozní náklady                 700    0      

2. Osobní (mzdové) náklady celkem 993 382    337 860      

Náklady na realizaci projektu CELKEM 1 303 000    427 000      
[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek    
[2] DNM - drobný nehmotný majetek    
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Příloha č. 1 usnesení č. 3 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1734/  /17 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Českomoravský svaz hokejbalu, 
sídlo: Zátopkova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha, 
IČ: 49626485, 
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 753 
číslo bankovního účtu: 1724200504/0600, 
zastoupený: Mgr. Martinem Komárkem, předsedou 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory sportu pro rok 2017 závazná rovněž Pravidla 
pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2017 schválená Radou 
města Pardubice na schůzi dne 12. 12. 2016 usnesením č. R/4509/2016 (dále jen „Pravidla“) a 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem 
města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). 
Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem 
řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 
účelově určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou 

http://www.pardubice.eu/


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 dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2017 ve 
výši 1 600 000 Kč (slovy: jedenmilionšestsettisíckorunčeských) na projekt s názvem Mistrovství 
světa v hokejbalu Pardubice v roce 2017 (dále jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  
 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde 
k takové kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení 
povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de 
minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila 
maximální částku povolenou právními předpisy EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména 
Nařízením Komise /EU/ č. 1407/2013). 

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

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

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2017 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené 

v nákladovém rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 9. 1. 2017 a zaevidované 



poskytovatelem pod č. j. 1845/2017, a vyúčtovat dotaci na položky stanovené v rozpočtu, který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 12. 2017 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

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

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

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

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 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, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. 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 se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12.2017. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do období následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2017.  

 



5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na 
účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2017. 

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

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě. 

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

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

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

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



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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

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

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 
00274046. Souhlas uděluje příjemce dotace na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  



 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden 

výtisk. 
 
9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:   
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Martin Komárek 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2016 ze dne 26. 1. 2017  

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 smlouvy – ROZPOČET 
 

Českomoravský svaz hokejbalu 
  

Název akce (projektu) 
Mistrovství světa v hokejbalu Pardubice 

2017 

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na položky 
uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 

Pardubice v Kč 
MRFP - pronájem obou hal a nezbytných služeb 1 000 000,00 1 000 000,00 
STILMAT - pronájem povrchu do hlavní haly 300 000,00 300 000,00 
Šatny - HC Pardubice 300 000,00 300 000,00 
Ozvučení haly - AV služby 700 000,00   
Šatny - externí mimo obě haly 200 000,00   
Česká televize, internetové přenosy 2 500 000,00   
Marketing - reklama, branding stadionu a okolí 1 900 000,00   
Sportovní část MS 5 000 000,00   
Ubytování, stravování - ISBHF, rozhodčí 750 000,00   
Doprava, transfery 500 000,00   
Materiálně technické vybavení 300 000,00   
FUN zóna 750 000,00   
Doprovodný program 650 000,00   
OSA poplatky, pojištění 150 000,00   
Celkové náklady projekt 15 000 000,00 1 600 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Vstupné 400 000,00   
Merchandising 100 000,00   
Partneři - reklama 2 500 000,00   
MŠMT 3 000 000,00   
Pardubice kraj 1 000 000,00   
Město Pardubice 1 600 000,00   
Vlastní zdroje ČMSHb 3 400 000,00   
Mezinárodní federace + účastnící MS 3 000 000,00   
Celkové příjmy z projektu 15 000 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  15 000 000,00   
Výdaje 15 000 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Martin Komárek   
Dne: 8.1.2017   

 



  1 

 

 

Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora  

Zápis z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  
které se konalo dne 26.1.2017 od 16:00 hodin  

ve Společenském sále budovy radnice 
 
XXVII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin Charvát, 
který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 26 členů. V průběhu  
zasedání se dostavilo dalších 9 členů zastupitelstva města. Omluveni byly 4 členové zastupitelstva 
města. 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Barbora Drajerová. 
 
Ověřovateli zápisu z XXVI. zasedání ZmP byli: 
 

- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jiří  H á j e k              

 
Písemné připomínky nedošly. 
Zápis z XXVI. zasedání zastupitelstva byl   s c h v á l e n. 
 
Ověřovateli zápisu z XXVII. zasedání zastupitelstva města byli jmenováni: 

- Marie  H u b á l k o v á 
- Jaroslav  M e n š í k 

 
Pracovní předsednictvo  pro XXVII.  zasedání bylo  navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

- Jiří  R o z i n e k 
- Helena  D v o ř á č k o v á 
- Jakub  R y c h t e c k ý 
- Jan  Ř e h o u n e k 
- Martin  C h a r v á t  

 
 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
 (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

- Vítězslav  Š t ě p á n e k 
- Vladimír  M a r t i n e c 
- Otakar  K o v a ř í k 
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Omluveni: 
Vítězslav Novohradský, Aleš Vavřička, Aleš Klose, Jiří Skalický 

 

 
I. 

Schválení programu jednání  
V programu byly navrženy následující změny: 

- zpráva č. 20 (Ideový záměr Památníku Zámeček) a zpráva č. 7 (Změny ve složení orgánů a.s.) 
předřazeny před bod č. 3 

- zařazení nové informativní zprávy (Průběžná zpráva o plnění Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace) 

 
Program XXVII. zasedání ZmP byl schválen včetně výše uvedených změn takto:   
(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Převody a prodeje nemovitostí 
P:     Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z:      Macela Miroslav, odbor majetku a investic 
         Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 

20. Ideový záměr Památníku Zámeček 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Hledíková Barbora, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

7. Změny ve složení orgánů a.s. s majetkovou účastí města 
P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

3. Revokace usnesení - pozemky 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 
4. Závěrečná úprava rozpočtu města Pardubic na rok 2016 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
5. I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - rozpočtová opatření 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
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6. Smlouvy s HC DYNAMO PARDUBICE a.s. (smlouva o zápůjčce, prodloužení splatnosti postoupené 
pohledávky) 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Dvořáková Petra, odbor ekonomický 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

8. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. na rok 2017 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Huňková Katarina, odbor majetku a investic 
9. Dodatek č.1 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se Službami města Pardubic 
a.s. 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Huňková Katarina, odbor majetku a investic 
10. Zrušení usnesení a přijetí nových usnesení - II. etapa prodeje zbytkových nebytových jednotek - 
ZÁMĚR 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
11. Žádosti o posunutí termínu u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

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

Pešková Alena, kancelář primátora 
12. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 

P: Haas Karel, zastupitel města Pardubic 
Z: Pavlová Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
13. Záměr rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích  

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

14. Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2017-2020 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
15. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - akce ze zdravotní oblasti - Česká 
abilympijská asociace, z.s. a PROZRAK o.p.s. 

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

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
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16. Dotace na provoz ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na rok 2017 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránecká Markéta, odbor sociálních věcí 
17. Smlouvy o spolupráci při zajištění sociálních služeb v rámci azylových domů na území města 
Pardubic 

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

Stránecká Markéta, odbor sociálních věcí 
18. Dotace na sociální služby - azylové domy, noclehárny a krizovou pomoc na území města 
Pardubic 

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

Stránecká Markéta, odbor sociálních věcí 
19. Poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - MS v hokejbalu 
2017 Pardubice 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
21. Diskuse 
 
 Informativní zprávy: 
O stavu pořizování územního plánu a změn územního plánu  

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Pannová Pavla, odbor hlavního architekta 
Saidlová Petra, odbor hlavního architekta 

Soutěžní workshop Mlýnský ostrov 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Koupalová Karolína, odbor hlavního architekta 
Vyhodnocení zadávacího řádu veřejných zakázek 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Vymezení školských obvodů pro mateřské školy, webová aplikace pro podporu zápisů dětí do MŠ 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
Plán odpadového hospodářství města Pardubice 2017 – 2026  

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Löfelmannová Monika, odbor životního prostředí 
Slach Roman, odbor životního prostředí 



  5 

 
Hospodaření v městských lesích za r. 2016 a plán činnosti na r. 2017 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Soudek Václav, odbor životního prostředí 
Průběžná zpráva o plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 

Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 
 
 
Dále členové zastupitelstva obdrželi ještě tyto materiály: 

- dodatek ke zprávě č. 1 „Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP“ 
- dodatek ke zprávě č. 6 ,,Smlouvy s HC Dynamo Pardubice a.s. (smlouva o zápůjčce, 

prodloužení splatnosti postoupené pohledávky)‘‘ 
- zprávu č. 7 ,,Změny ve složení orgánů a.s. s majetkovou účastí města‘‘ 
- opravenou přílohu k usnesení č. 1 ke zprávě č. 17 ,,Smlouvy o spolupráci při zajištění 

sociálních služeb v rámci azylových domů na území města Pardubic‘‘ 
- novou informativní zprávu ,,Průběžná zpráva o plnění Strategie ITI Hradecko-pardubické 

aglomerace‘‘ 
- vyjádření náměstkyně H. Dvořáčkové k dopisu obyvatel domu J. Pernera 
- dopis Mgr. Aleše Trojana ve věci koupi akcií HC DYNAMO PARDUBICE a.s. 
- dopis obyvatelů domu J. Pernera 2560-62 adresovaný členům ZmP 

 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv  

 
1 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
Slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Š. Fraňková 
J. Rychtecký 
M. Charvát 
H. Dvořáčková 
J. Linhart 
J. Čáp -  vystoupil na základě písemné přihlášky do diskuze 
M. Rubeš 
J. Linhart - podal nový návrh na usnesení  
F. Sedlák – vystoupil na základě písemné přihlášky do diskuze 
J. Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
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F. Brendl 
J. Lejhanec 
J. Řehounek 
Z. Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta 
M. Košař 
M. Charvát - požádal organizační oddělení o zaslání prezentace TJ Tesla  J. Lejhancovi 
K. Haas 
F. Brendl – podal nový návrh na usnesení, viz přijaté usnesení č. Z/1424/2017. 
Požádal: 

x o zaslání zprávy, v jaké situaci je nyní letiště a jaké kroky chystá, aby odbavovalo co 
nejvíce pasažérů.  

x J. Rychteckého o obdržení logo manuálu.  
x H. Dvořáčkovou o zaslání staré identifikační listiny k terminálu B.  

P. Svoboda 
M. Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
V. Snopek 
H. Dvořáčková – požádala paní Kavalírovou o zaslání materiálů, týkajících se zakázky terminálu B, M. 
Košařovi. 
M. Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1423/2017               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 

Zprávu o činnosti Magistrátu města Pardubic a Rady města Pardubic od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Pardubic 

 
Číslo návrhu: 003 – návrh F. Brendla 
Přijaté usnesení č. Z/1424/2017               (pro 30, proti 1, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

předsedovi představenstva EBA a.s. předložit zprávu o plnění podnikatelského záměru vedení 
společnosti 
Z: Pavel Svoboda 
T: 31.3.2017 
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Návrh usnesení č. 002 J. Linharta nebyl přijat               (pro 14, proti 12, zdrž. 6, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

své usnesení č. Z/1345/2016, kterým schválilo demolici bytového domu č. 2560-62 na nám. J. Pernera 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

předložit nejpozději na březnovém zasedání materiál týkající se demolice domu č. 2560-62 s 
doplněnými celkovými reálnými náklady demolice 

 
 

2 
Převody a prodeje nemovitostí 

 
Zpravodaj: H. Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 

- požádala o samostatné hlasování o návrhu usnesení č. 8  a č. 9 
- Slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

K. Haas 
H. Dvořáčková 
J. Vopršal, vedoucí stavebního úřadu 
V. Snopek 
J. Hájek 
V. Štěpánek 
J. Řehounek 
F. Brendl 
K. Haas 
M. Košař 
P. Klimpl 
J. Lejhanec – doporučil předkladelce zprávy stáhnout návrh na usn. č. 8→předkladatelka 
neakceptovala 
V. Stříteský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1425/2017               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'Z/943/2016'. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod části p.p.č. 693/6 o výměře cca 2808 m2  k.ú. Staré Čívice Pardubickému kraji, IČ 
70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem, po schválení prodeje 
Zastupitelstvem města Pardubic a po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část 
p.p.č.693/6 k.ú. Staré Čívice se společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČ 60108631 za 
podmínky, že geometrický plán na zaměření věcného břemene bude objednán a hrazen 
Pardubickým krajem. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části p.p.č. 693/6 o výměře cca 2808 m2  k.ú. Staré Čívice s 
Pardubickým krajem, IČ 70892822. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1426/2017               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Nemošice XXXXXXXXXXXXX, za cenu určenou znaleckým 
posudkem č.185/2016 ze dne 17.10.2016 ve výši 500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní cena bude povýšena o částku 2.000,- Kč uhrazenou 
statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Nemošice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1427/2017               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

bezúplatný převod p.p.č. 383/11 o výměře 15 m2, p.p.č. 383/12 o výměře 23 m2 k.ú. Pardubičky, 
p.p.č. 2462/8 o výměře 12 m2, p.p.č. 2462/9 o výměře 15 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany,  IČ 60162694, se 
sídlem Tychonova 221/1, Hradčany, Praha, s příslušností k organizační složce právnické osoby pro 
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Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO – odbor územní správy majetku Pardubice, IČ 
60162694, se sídlem Teplého 1899, Zelené Předměstí, Pardubice, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu p.p.č. 383/11 o výměře 15 m2, p.p.č. 383/12 o výměře 23 
m2 k.ú. Pardubičky, p.p.č. 2462/8 o výměře 12 m2, p.p.č. 2462/9 o výměře 15 m2 k.ú. Pardubice s 
Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Ministerstvo obrany,  IČ 
60162694. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1428/2017               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice od XXXXXXXXXXXXX, dle 
zásad pro majetkoprávní vypořádání. Jedná se pozemky pod komunikací a související s komunikací. 
 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č.XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1429/2017               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej podílu ve výši 26026/30000 p.p.č. 2075/17 o celkové výměře 7 m2, podílu ve výši 
26026/30000 p.p.č. 2075/18 o celkové výměře 36 m2, podílu ve výši 1/3 st.p.č. 3351/2 o celkové 
výměře 27 m2 k.ú. Pardubice společnosti SALER a.s., IČ 26031281, se sídlem Pardubice, Zámecká 
17, za cenu určenou znaleckým posudkem č.59/6020/2016 ze dne 14.11.2016 ve výši 1.500,- 
Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na podíl ve výši 26026/30000 p.p.č. 2075/17 o celkové výměře 7 m2, podíl 
ve výši 26026/30000 p.p.č. 2075/18 o celkové výměře 36 m2, podíl ve výši 1/3 st.p.č. 3351/2 o 
celkové výměře 27 m2 k.ú. Pardubice se společností SALER a.s., IČ 2603128. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1430/2017               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části p.p.č. 3710/1 o výměře cca 99 m2 (mimo již schválené výměry 24 m2 a výměry cca 21 
m2 dle požadavku MO Pce II ) k.ú. Pardubice společnosti ALOHA, a.s., IČ 25286447, se sídlem 
Pardubice – část obce Polabiny, Odborářů 346, za cenu určenou znaleckým posudkem č.17-06/2016 
ze dne 7.11.2016 ve výši 1.800,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku. Kupní cena bude povýšena o částku 2.600,- Kč uhrazenou statutárním 
městem Pardubice za znalecký posudek. 
Před uzavřením kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035. 
 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. 3710/1 o výměře cca 99 m2 (mimo již schválené výměry 24 m2 
a výměry cca 21 m2 dle požadavku MO Pce II ) k.ú. Pardubice společnosti ALOHA, a.s., IČ 25286447. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1431/2017               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. 
Mnětice XXXXXXXXXXXXX, za cenu určenou znaleckým posudkem č.19-08/2016 ze dne 11.11.2016 
ve výši 80,- Kč/m2 u p.p.č.XXXXXXXXXXXXX, ve výši 7,-Kč/m2 u p.p.č.XXXXXXXXXXXXX, ve výši 30,-
Kč/m2 u p.p.č.XXXXXXXXXXXXX vše k.ú.Mnětice. Kupní cena bude povýšena o DPH v případě, že 
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, a po vyjmutí 
předmětných pozemků z nájemní smlouvy uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s. , IČ 
25280406. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, část p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, část p.p.č. 
XXXXXXXXXXXXX k.ú. Mnětice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
Návrh usnesení č. 008 nebyl přijat               (pro 0, proti 14, zdrž. 14, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

využít předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. váznoucí na p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. 
Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX vložené ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 
00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

jednat s XXXXXXXXXXXXX o odkoupení p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
 
Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 0, proti 15, zdrž. 16, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

využít předkupní právo podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. váznoucí na p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. 
Pardubice ve vlastnictví XXXXXXXXXXXXX vložené ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 
00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

jednat o odkoupení p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 0, proti 31, zdrž. 3, nehl. 1) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX, za cenu určenou znaleckým posudkem 
o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH 
v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
 
Návrh usnesení č. 011 nebyl přijat               (pro 0, proti 31, zdrž. 3, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice  a podílu ve výši 1/54 na p.p.č.XXXXXXXXXXXXX k.ú. 
Pardubice XXXXXXXXXXXXX, za cenu určenou znaleckým posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud 
objednavatelem bude statutární město Pardubic. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice  a podíl ve výši 1/54 na 
p.p.č.XXXXXXXXXXXXX k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
 
Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 0, proti 31, zdrž. 3, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

odkoupení p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice od XXXXXXXXXXXXX za celkovou smluvní cenu 
3,600.000,- Kč se splatností ve 3 ročních splátkách ve výši 1,200.000,- Kč/rok po přidělení finančních 
prostředků v rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. 
XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. 
Pardubice (celkem 5808 m2) od XXXXXXXXXXXXX za celkovou cenu dle znaleckého posudku č. 
8/5969/2016 o ceně obvyklé ve výši 4,000.000,- Kč se  splatností ve 4 ročních splátkách  - 1.rok 
1,400.000,- Kč, 2.rok 1,000.000,- Kč, 3.rok 800.000,- Kč,  4. rok 800.000,- Kč po přidělení finančních 
prostředků v rozpočtu.   
 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, 
p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. 
Pardubice (celkem 5808 m2) s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 

 
 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 31, zdrž. 3, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice XXXXXXXXXXXXX za cenu určenou znaleckým posudkem 
o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH 
v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice. Před uzavřením kupní smlouvy 
bude zřízeno věcné břemeno  ve prospěch společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČ 
60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, spočívající v zamezení staveb, 
vysazování vzrostlé zeleně a dalších činností, v právu přístupu k vodovodu TLT DN 500 Pardubice, 
Dubina - ČS Pod Kunětickou horou. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
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Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 31, zdrž. 3, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Černá za Bory XXXXXXXXXXXXX za cenu určenou znaleckým 
posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o 
cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Černá za Bory s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.1.2018 
 

 
20 

Ideový záměr Památníku Zámeček 
 
Zpravodaj: J. Rychtecký, náměstek primátora 

- požádal o prezentaci záměru pana Vojtěcha Kyncla 
- prezentace, slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

V. Kyncl 
J. Linhart 
J. Rychtecký 
L. Ministrová 
M. Rubeš 
V. Snopek 
F. Weisbauer 
M. Kolovratník 
R. Fülle 
O. Kovařík 
M. Charvát 
M. Košař 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1521/2017               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Podporuje 

ideový záměr realizovat rekonstrukci a modernizaci Památníku Zámeček v souladu s principy 
prezentace PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. 
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7 

Změny ve složení orgánů a.s. s majetkovou účastí města 
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 
Slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 

 

Bez rozpravy 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1500/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

návrh změny ve složení představenstva společnosti Dostihový spolek, IČ: 481 55 110 z řad zástupců 
města Pardubice tak, že pana Miroslava Prokopa (dne 2. 1. 2017 rezignace na pozici člena 
představenstva) nahradí v představenstvu společnosti paní Ludmila Ministrová XXXXXXXXXXXXX. 

 
 

3 
Revokace usnesení - pozemky 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
Slovo předkladatel - viz zvukový záznam 

 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1432/2017               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Doplňuje 

v usneseních č. ZM/1954/2014, ZM/1953/2014, ZM/1952/2014, ZM/1646/2014 týkajících se směn 
pozemků ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem pro Ředitelství silnic a 
dálnic České republiky, IČ65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, a statutárního města 
Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice formou bezúplatných převodů 
text „Pozemky uvedené v usnesení budou převáděny postupně dle dohody mezi vlastníky 
pozemků.“ Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
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stávající text v usnesení  č.ZM/1646/2014 týkajícího se směn pozemků ve vlastnictví České 
republiky s příslušností hospodařit s majetkem pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 
IČ65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, a statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se 
sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice formou bezúplatných převodů  z původního textu  „p.p.č. 
2530/7 o výměře 448 m2“ na  text „p.p.č. 2530/7 o výměře 448 m2 k.ú.Pardubice“ Ostatní text 
usnesení zůstává beze změny. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1433/2017               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 

stávající text v usnesení  č.ZM/205/2015  týkajícího části p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, části p.p.č. 
XXXXXXXXXXXXXk.ú. Lány na Důlku od XXXXXXXXXXXXX z původního textu  „XXXXXXXXXXXXX" 
na  text „XXXXXXXXXXXXX“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 
4 

Závěrečná úprava rozpočtu města Pardubic na rok 2016 
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
Slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 

Laurynová 
Rozinek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1434/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 387,3 tis. z položky "transfer na 
MO V - Stavba parkoviště MŠ Raisova" na položku "transfer na MO V - Stavební úpravy ul. Pod 
Břízkami" ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1435/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 23. "Příjem daru od LOM Praha s.p." 
a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1436/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 384,0 tis. z položky 312. 
"Předpokládaná dotace - Areál MAS Dukla - tartanový ovál" na položku 421. Přijaté investiční 
transfery "Dotace - Areál MAS Dukla - tartanový ovál" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 384,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Areál MAS Dukla - tartanový ovál - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1437/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 23. "OŽP - příjmy od EKO-KOM a.s." a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu (správce 
598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. položka 21. "OŽP - příjmy z těžby dřeva" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu (správce 
598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. položka 213. "OŽP - příjmy z pronájmu - VaK 
Pardubice" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. položka 213. "OŽP - příjmy z kompostárny" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu (správce 
598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 21. "OŽP - příjmy za pronájem 
komposterů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1438/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 255,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - MŠ Ohrazenice - 
program "Podpora škol" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ 
Ohrazenice - program "Podpora škol" - dotace MŠMT" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1439/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 105,0 tis. z položky 3112. "Příjmy 
z prodeje ostatních nemovitostí" (správce 711 - Odbor majetku a investic)na položku 3113 "Příjmy 
z prodeje dlouhodobého majetku" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 16 000,0 tis. z položky 3112. 
"Příjmy z prodeje zbytného majetku" na položku 3112 "Příjmy z prodeje bytů" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši.  

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 895,0 tis. z položky 3112. 
"Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí" na položku 3112 "Příjmy z prodeje bytů" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 177,4 tis. položka 311. "Příjmy z prodeje pozemků" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Platba DPH" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 29 299,4 tis. položka 311. "Příjmy z prodeje bytů" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu na běžné 
transfery položky "Platba DPH" ve výši Kč 15 822,6 tis. a na běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" ve výši Kč 13 476,8 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1440/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 198,1 tis. položka 22. "FV minulých let - Kulturní centrum 
Pardubice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve 
stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1441/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 573,0 tis. položka 221. "Sankční platby - PRK Uskupení 
Tesla" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) a zároveň návrh na zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve 
stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1442/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. položka 412. "Převody mezi rozpočty obcí - 
veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz 
MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2,6 tis. položka 211. "MP - příjmy z poskytování služeb - 
dopravní výchova" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. 
DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.  

 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1443/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 940,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - 
Studánecký les - I. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"Studánecký les - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Studánecký 
les - I. etapa realizace - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaný transfer z MO II 
- RPS Polabiny ul. Družby" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"RPS Polabiny ul. Družby - transfer MO II" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "RPS 
Polabiny ul. Družby - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 868,0 tis. z kapitálových výdajů položky "RPS Závodu 
míru IV. etapa - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - CS - 
Černá za Bory - Žižín" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "CS - 
Černá za Bory - Žižín - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
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VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS Černá za 
Bory - Žižín - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 415,0 tis. z kapitálových výdajů položky "RPS Dubina 
- lokalita 5A - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1444/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 070,0 tis. položka 211. "OSV - ubytovna Češkova" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1445/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. položka 211. "OD - příjmy z parkovacích 
automatů" (správce 1327 - Odbor dopravy) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 211. "OD - příjmy z parkovného 
službou SMS" (správce 1327 - Odbor dopravy) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1446/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1,1 tis. položka 415. "Přijaté transfery ze zahraničí - Euro 
Equus" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  

 
5 

I. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2017 - rozpočtová opatření 
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
Slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 

V rozpravě vystoupili: 
 
P. Klimpl 
J. Rozinek 
F. Brendl – žádal J. Rozinka o podrobný rozpis cenové kalkulace u návrhu usn. č. 34 
J. Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
K. Haas 
T. Pelikán 
J. Řehounek 
J. Lejhanec - požádal o samostatné hlasování u usn. č. 40 
V. Laurynová 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1447/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení Financování rozpočtu města ve výši Kč 665,3 tis. položka 811. "Krátkodobé financování" a 
zároveň zvýšení příjmové části rozpočtu položka 12. "Transfer z MO VIII - velkokapacitní cisterna 
JSDH Hostovice" ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení Financování rozpočtu města ve výši Kč 65,4 
tis. položka 811. "Krátkodobé financování" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - transfer MO VIII" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 587,8 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - 
velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - dotace" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) ve stejné výši. 
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IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z položky 31. 
"Předpokládaná dotace - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - dotace" na položku 23. 
"Předpokládaná dotace - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - dotace" ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1448/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 107,4 tis. o příjem transferu z MO VI - Svítkov na výkup 
pozemků pro realizaci akce CS Svítkov - Srnojedy a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "Výkupy pozemků - CS Svítkov - Srnojedy" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic) ve stejné výši.  

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1449/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
položky "Socha J. Kašpara - parter tř. Míru" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné 
výši. 

 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1450/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 1 
198,0 tis. na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP, a.s. za poskytnuté služby 
(správce 1327 - Odbor dopravy).  

 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1451/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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snížení financování ve výši Kč 4 172,5 tis. a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "BD K Rozvodně 97 - sanace a zateplení střechy - PD a realizace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení financování ve výši Kč 768,6 tis. a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "BD Na Záboří 223 - změna způsobu vytápění" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení financování ve výši Kč 239,2 tis. a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "BD Bartoňova 826 - oprava rozvodů el. energie a spol. prostor" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení financování ve výši Kč 3 103,0 tis. a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "ADŽ - odstranění vlhkosti v suterénu" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1452/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení financování ve výši Kč 9 920,0 tis. a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "BD - opravy volných BJ - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1453/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 550,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 190,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1454/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Stavební investice na cizích budovách" (správce 914 
- Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1455/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 2 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Štrossova 44 - klimatizace" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). 

 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1456/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. o příjem daru od společnosti LOM Praha s.p. 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1457/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 33,0 tis. na běžné výdaje položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). 



  26 

 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1458/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 395,5 tis. na kapitálové výdaje položky "PPS - Síň slávy pardubického sportu" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 390,0 tis. na kapitálové výdaje položky "PPS - Síň slávy pardubického sportu - dotace" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1459/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 40,0 tis. na běžné výdaje položky "PPS - Olympijský park Pardubice 2016" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). 

 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1460/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,1 tis. z běžných transferů 
položky "Program podpory sportu" na běžné výdaje položky "Program podpory sportu - vyhlášení 
nejúspěšnějších sportovců" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci položky "PPS - 
Síň slávy pardubického sportu" z běžných výdajů na kapitálové výdaje (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1461/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. běžné výdaje položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 12. 
"transfer na MO II - oprava oplocení ZŠ Družstevní" ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1462/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 650,0 tis. do 
rozpočtu na rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika (vč. provozních nákladů)" 
ve výši Kč 650,0 tis. (správce 1814 - Odbor informačních technologií).  

 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1463/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 175,0 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Svazu měst a obcí ČR" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 414 - Kancelář 
primátora).  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Český institut interních auditorů" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 414 - 
Kancelář primátora).  

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,4 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Asociace pro urbanismus a územní plánování" z běžných transferů na běžné výdaje 
(správce 414 - Kancelář primátora).  

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Sdružení přátel Pardubického kraje" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 414 - 
Kancelář primátora).  

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Česká společnost pro stavební právo" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 414 
- Kancelář primátora).  

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,0 tis. v rámci položky 
"Příspěvek Společnost pro krajinářskou tvorbu" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 414 - 
Kancelář primátora).  

 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1464/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 225,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "Odborné posudky a analýzy" (správce 414 - Kancelář primátora).  

 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1465/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 270,3 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "Projekt CreArt - vlastní zdroje" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši.  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 69,9 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši.  

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 207,7 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - CreArt" a 
zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/1466/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky 
12. "Transfer na MO V - stavební úpravy náměstí Dukelských hrdinů" na položku 31. 
"Předpokládaný transfer na MO V - Dukelské náměstí" ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1467/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Br. 
Veverků - Odborné učebny - ITI - I. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu 
míru - Odborné učebny - ITI - I. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 430,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. 
Eliáše - Odborné učebny - ITI - I. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Ohrazenice - Odborné učebny - ITI - I. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 430,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Družstevní - Odborné učebny - ITI - I. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Spořilov 
- Odborné učebny - ITI - I. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Studánka - Odborné učebny - ITI - I. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Staňkova - Odborné učebny - ITI - I. etapa - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 

 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1468/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Rosice n/L - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 400,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "MŠ Odborářů - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky "MŠ 
Rosice n/L - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 270,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "MŠ Družstevní - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 270,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "MŠ Na Třísle  - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
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V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 360,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "MŠ Rosice n/L  - rekonstrukce kuchyně a gastro - PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 

 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/1469/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 406,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "MŠ Lány na Důlku - celková rekonstrukce objektu" (správce 
711 - Odbor majetku a investic).  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 250,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů - PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/1470/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 250,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "VČD - oprava sedáků v hledišti" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic).  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 460,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "Velká údržba a investice sociálních a zdravotních zařízení" (správce 
711 - Odbor majetku a investic).  

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 640,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic).  

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



  32 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 527,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "NP - J. Zajíce 983 - stavební úpravy prostoru MO III" (správce 
711 - Odbor majetku a investic).  

V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 31,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "SA Ohrazenice - rekonstrukce osvětlení UMT - PD" (správce 711 
- Odbor majetku a investic).  

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 100,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "NP - Nová 282 - stavební úpravy - PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic).  

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 60,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "NP - Chrudimská 2648 - stavební úpravy - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic).  

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 400,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "SA Nemošice - výstavba venkovního sportovního hřiště" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/1471/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 1 000,0 tis. do rozpočtu na 
rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/1472/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 86,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "CS Pardubice - Chrudim - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic).  

 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/1473/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 230,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Záliv MHD - Palackého směr město - realizace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic).  

 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/1474/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 27 849,0 tis. do rozpočtu na 
rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - vlastní zdroje" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/1475/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 40,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/1476/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 20,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny ul. Družby - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic).  

 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. Z/1477/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 1 340,0 tis. do rozpočtu na 
rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru do Polabin - PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. Z/1478/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 31,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - zavlažovací systém pro letní pláž - II. etapa" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 12,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 200,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "NP - areál J. Palacha - elektronická spisovna (objekt 21 a 30)" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 200,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Revitalizace veřejných prostor u Sokolovny - PD" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic).  

 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. Z/1479/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 1 754,0 tis. do rozpočtu na 
rok 2017 na kapitálové výdaje položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - terminál B - výkupy 
pozemků" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
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Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. Z/1480/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 650,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Dostavba výjezdové základny - SSZ na výjezd záchranné služby" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic).  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 100,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Propojka ul. Labská (od lávky na Chrudimce) do Tyršových sadů 
- PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 148,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Účelová komunikace za KD Hronovická" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic).  

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 11,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Zdymadlo - levý břeh Labe - PD" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic).  

 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. Z/1481/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 20,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "Revitalizace u škol na MO III - následná péče" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic).  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 800,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "Tyršovy sady - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic).  

 
Číslo návrhu: 036 
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Přijaté usnesení č. Z/1482/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 478,8 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na běžné výdaje položky "Inteligentní dopravní systém - příkazní smlouva DPmP a.s." 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).  

 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. Z/1483/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 1 149,8 tis. do rozpočtu na 
rok 2017 na běžné výdaje položky "Areál Tesla Kyjevská - poradenská činnost" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie).  

 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. Z/1484/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 2 050,0 tis. do rozpočtu na 
rok 2017 na položku "MAS Dukla - urbanisticko-architektonická soutěž" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie).  

 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. Z/1485/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 300,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - 
Koncepce zeleně - krajina ORP Pardubice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Koncepce zeleně - krajina ORP Pardubice - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního 
architekta) ve stejné výši.     

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 300,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - 
Koncepce zeleně - sídlení zeleň" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "Koncepce zeleně - sídelní zeleň - dotace" (správce 811 - Odbor hlavního architekta) ve 
stejné výši.     
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 250,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Koncepce zeleně - krajina ORP Pardubice - vlastní zdroje" 
(správce 811 - Odbor hlavního architekta). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 ve výši Kč 250,0 tis. do rozpočtu na rok 
2017 na kapitálové výdaje položky "Koncepce zeleně - sídelní zeleň - vlastní zdroje" (správce 811 - 
Odbor hlavního architekta). 

 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. Z/1486/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice) na kapitálové výdaje 
položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce videookruhu - etapa A" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši.  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300 tis. z běžných výdajů 
položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice) na kapitálové výdaje 
položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce videookruhu - etapa A" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. Z/1487/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "Rozklikávací rozpočet - 
IT aplikace" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. Z/1488/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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přesun finančních prostředků ve výši Kč 353,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Mimořádná údržba 
pozemků ve správě MO" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. Z/1489/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Havarijní rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "BD 
Lexova, Sokolovská, A. Krause 2338-45 - výměna rozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. Z/1490/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 200,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Havarijní rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ 
J. Ressla - výměna dlažeb na chodbách" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. Z/1491/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Havarijní rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Npor. 
Eliáše - oprava kuchyně - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. Z/1492/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Havarijní rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky "DRC 
Prodloužená - rekonstrukce soc. zařízení - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši.  
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Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. Z/1493/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

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 
"Zastávka MHD Conex ul. 17. listopadu směr centrum - realizace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši.  

 
Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. Z/1494/2017               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. z kapitálových výdajů 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje položky 
"Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - pozemky" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši.  

 
Návrh usnesení č. 040 nebyl přijat               (pro 17, proti 5, zdrž. 7, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Demolice areálů ve vlastnictví města" na kapitálové výdaje položky "Demolice - BD J. 
Pernera 2560-2562" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 

 
 

6 
Smlouvy s HC DYNAMO PARDUBICE a.s. (smlouva o zápůjčce, prodloužení splatnosti 

postoupené pohledávky) 
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
Slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 
 

- Upozornil na opravu v návrhu usn. č. 1 (místo chybného ‘‘Klub‘‘ má být ‘‘Club‘‘) 

V rozpravě vystoupili: 

V. Snopek 
K. Haas  - předložil nový návrh usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/1499/2017) 
M. Charvát – upozornil, že hlasovat nebude, jelikož neměl čas na prostudování nového usnesení 
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P. Klimpl – požádal o samostatné hlasování usn. č. 1 a 2, poté o 15ti min. přestávku na poradu klubů 
J. Lejhanec 
H. Dvořáčková 
F. Brendl – požádal dále o písemné vyjádření k procesu, zda byla půjčka poskytnuta legitimně a řádně 
s právními procesy. 
M. Charvát – požádal A. Uchytila o právní stanovisko k otázkám F. Brendla 
M. Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
H. Dvořáčková 
A. Uchytil, vedoucí právního oddělení 
J. Linhart 
J. Rychtecký 
D. Salfický  - s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích podal 
informaci o jeho poměru k projednávané věci. Upozornil, že i přesto se zúčastní hlasování. 
V. Martinec – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích 
podal informaci o jeho poměru k projednávané věci. Upozornil, že i přesto se zúčastní hlasování. 
J. Rozinek – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích podal 
informaci o jeho poměru k projednávané věci. Upozornil, že i přesto se zúčastní hlasování. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1495/2017               (pro 24, proti 0, zdrž. 6, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí zápůjčky ve výši Kč 5.000,0 tis. společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s., IČ: 
60112476, s úrokovou sazbou ve výši 2,55 % p.a., se splatností do 31. 12. 2018, která bude použita 
na ekonomickou stabilizaci společnosti. Návrh smlouvy o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o zápůjčce dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města  
T: 30. 1. 2017 
 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5.000,0 tis. z  položky „Obecná 
rezerva rozpočtu“ (správce 598 – Ekonomický odbor) na položku „Zápůjčka HC DYNAMO 
PARDUBICE a.s.“  (správce  598 – Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1496/2017               (pro 21, proti 2, zdrž. 7, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



  41 

prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 7,000.000,- Kč poskytnuté HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s., IČ: 60112476, z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1, 
do 30. 9. 2017. Návrh dodatku č. 2 je přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 2 dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 30. 1. 2017 
 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 3,000.000,- Kč poskytnuté HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s., IČ: 60112476, z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 1. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1, 
do 30. 9. 2017. Návrh dodatku č. 2 je přílohou tohoto usnesení. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 2 dle bodu III. tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 30. 1. 2017  
 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1497/2017               (pro 28, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Požaduje 

Rozšíření a rozpracování stabilizačního plánu společnosti HC Dynamo Pardubice a.s. za účelem 
snížení podílu ztráty z hospodaření na základním kapitálu. 
Z: zástupci statutárního města Pardubic v dozorčí radě: Charvát, Rozinek 
T: 30.3.2017 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Požaduje 

předkládání pravidelných čtvrtletních informačních zpráv o plnění stabilizačního plánu společnosti 
HY Dynamo Pardubice a.s. 
 
 
Z: zástupci statutárního města Pardubic v dozorčí radě: Charvát, Rozinek 
T: pravidelně čtvrtletně, poprvé 30.6.2017 

 
Číslo návrhu: 004 
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Přijaté usnesení č. Z/1498/2017               (pro 28, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Požaduje 

Předložení výkazů hospodaření společnosti HC Dynamo Pardubice a.s. za hospodářský rok 
2016/2017 včetně zprávy auditora o ověření účetní závěrky. 
 
Z: zástupci statutárního města Pardubic v dozorčí radě: Charvát, Rozinek 
T: 30.9.2017 

 
Číslo návrhu: 005 – návrh K. Haase 
Přijaté usnesení č. Z/1499/2017               (pro 25, proti 1, zdrž. 2, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
 

v zájmu předejití jakýmkoliv případným budoucím sporům o platnost či neplatnost usnesení 
Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1420/2017 (bod. II.) a č. Z/1421/2017 (bod II.) ze dne 5. 1. 2017, 
která (míněna usnesení) obsahovala podstatnou věcnou chybu spočívající v obsahovém rozporu 
mezi textem samotného usnesení (text hovořil o postoupení pohledávky z fyzické osoby) a textem 
přílohy usnesení (text hovořil o postoupení pohledávky z právnické osoby)  
 
výslovně deklaruje a tímto usnesením stvrzuje, 
že skutečnou vůlí Zastupitelstva města Pardubic při schválení obou výše uvedených usnesení dne 5. 
1. 2017 bylo  
- schválení uzavření smlouvy o postoupení pohledávky nikoliv fyzické osoby, pana Romana 
Šmidberského, ale jím ovládané právnické osoby, společnosti AML Holding a.s. (IČO: 28819772), 
vůči společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (IČO: 60112476), na Statutární město 
Pardubice za její nominální hodnotu, tj. za cenu jistiny pohledávky ve výši 10.000.000,- Kč, a 
- schválení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 
2017 ve výši 10.000.000,- Kč na převzetí pohledávky (zápůjčky) nikoliv fyzické osoby, pana Romana 
Šmidberského, ale jím ovládané právnické osoby, společnosti AML Holding a.s. (IČO: 28819772), 
vůči společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. (IČO: 60112476), Statutárním městem 
Pardubice.  

8 
Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. 

na rok 2017 
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
Slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
V. Shejbal – podal nový návrh na usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/1502/2017) 
J. Řehounek 
P. Klimpl 
L. Slezák 
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M. Charvát 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1501/2017               (pro 26, proti 0, zdrž. 3, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Uzavření  Smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2017 mezi statutárním městem Pardubice, IČ: 
00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice,  jakožto poskytovatelem, a společností 
PAP PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, jakožto 
příjemcem, ve výši  31.379.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při 
realizaci služby obecně hospodářského zájmu (vyrovnávací platba). Znění smlouvy je přílohou 
tohoto usnesení.  
 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2017 mezi statutárním městem Pardubic, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice,  IČ 00274046, jakožto poskytovatelem,  a společností PAP 
PARDUBICE o.p.s., se sídlem Jiráskova 2664, Pardubice, PSČ 530 02, IČ: 28825781, jakožto 
příjemcem, ve výši  31.379.000,- Kč určené ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při 
realizaci služby obecně hospodářského zájmu (vyrovnávací platba). Znění smlouvy je přílohou 
tohoto usnesení.  
 
Z: Jana Koblížková, vedoucí ekon. odd., OMI  
T: 15.2.2017 
 

 
Číslo návrhu: 002 – návrh V. Shejbala 
Přijaté usnesení č. Z/1502/2017               (pro 23, proti 1, zdrž. 3, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

provést analýzu hospodaření společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 30.6.2017 

 
9 

Dodatek č.1 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se Službami 
města Pardubic a.s. 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
Slovo předkladatel - viz zvukový záznam 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1503/2017               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť mezi statutárním 
městem Pardubice, IČ: 00274046, a společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, se sídlem 
Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12, kterým se mění příloha č. 2 Příkazní smlouvy nazvaná „Objem 
prací a služeb a sjednaná odměna pro rok 2017“. Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy je přílohou tohoto 
usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť - mezi statutárním 
městem Pardubice, IČ: 00274046, a akciovou společností Služby města Pardubic a.s., IČ: 25262572, 
se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, PSČ 530 12, kterým se mění příloha č. 2 Příkazní smlouvy 
nazvaná  „Objem prací a služeb a sjednaná odměna pro rok 2017“. Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy je 
přílohou tohoto usnesení. 
Z: Jana Koblížková, vedoucí ekon. odd., OMI 
T: 15.02.2017 
 
 

10 
Zrušení usnesení a přijetí nových usnesení - II. etapa prodeje zbytkových 

nebytových jednotek - ZÁMĚR 
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
Slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
J. Hájek 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1504/2017               (pro 21, proti 0, zdrž. 4, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 880 Z/2016 ze dne 31.3.2016.  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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záměr  prodeje 5  jednotek formou veřejné dobrovolné dražby :   
1. jednotky č. 2449/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 2449, 2450, 
2451 a 2452, ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu 710/27459 na společných částech domu čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu 710/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí; 
2. jednotky č. 2449/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 2449, 2450, 
2451 a 2452, ve vchodě čp. 2449, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu 700/27459 na společných částech domu čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu 700/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí; 
3. jednotky č. 2451/101, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 2449, 2450, 
2451 a 2452, ve vchodě čp. 2451, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu 240/27459 na společných částech domu čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu 240/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí; 
4. jednotky č. 2452/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 2449, 2450, 
2451 a 2452, ve vchodě čp. 2452, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu 1320/27459 na společných částech domu čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu 1320/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí; 
5. jednotky č. 2452/101, dílna nebo provozovna nacházející se v přízemí budovy čp. 2449, 2450, 
2451 a 2452, ve vchodě čp. 2452, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu 1460/27459 na společných částech domu čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu 1460/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí a 
to  za těchto podmínek: 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené 
znaleckým posudkem;  
B) stávající nájemní smlouvy nebudou ukončeny (vypovězeny ze strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemci;  
C) v případě, že jednotky nebudou vydraženy za 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase 
obvyklé určené znaleckým posudkem, bude v opakované dražbě vyvolávací cena činit 80% ceny 
nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 
 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic záměr podle bodu II. zveřejnit. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI       
T: 31.3.2017 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1505/2017               (pro 21, proti 0, zdrž. 4, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 

usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 881 Z/2016 ze dne 31.3.2016. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr přímého prodeje  stávajícím nájemcům 2  jednotek :  
1. jednotky č. 2450/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 2449, 2450, 
2451 a 2452, ve vchodě čp. 2450, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu 1018/27459 na společných částech domu čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu 1018/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí; 
2. jednotky č. 2451/100, dílna nebo provozovna, nacházející se v přízemí budovy čp. 2449, 2450, 
2451 a 2452, ve vchodě čp. 2451, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela 
č.parc.st. 5029, Devotyho ul., včetně id. podílu 1470/27459 na společných částech domu čp. 2449, 
2450, 2451 a 2452 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5029, id. podílu 1470/27459 na 
pozemku označeném jako st.p.č. 5029, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, a to 
za cenu v místě  a  čase obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem  (tato cena bude povýšena o 
DPH, pokud pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH)  v případě, že o to nájemci sami 
požádají a zaváží se, že zachovají stávající provoz po dobu minimálně 5 let. 
 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic záměr podle bodu II. zveřejnit. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.3.2017 

 
11 

Žádosti o posunutí termínu u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
Slovo předkladatele - viz zvukový záznam 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1506/2017               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

žádosti o posunutí termínu u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic uvedené v 
příloze usnesení. 

 
 
 

12 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP 
 
Zpravodaj: Karel Haas 
Slovo předkladatele - viz zvukový záznam 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1507/2017               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení. 

 
 

13 
Záměr rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora, 
       Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 
Slovo předkladatele - viz zvukový záznam 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1508/2017               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

záměr rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích. 

 
14 

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2017-
2020 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Slovo předkladatele a rozprava - viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
J. Mazuch 
J. Rychtecký 
K. Haas – požádal o vyhodnocení akčního plánu za předchozí rok 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1509/2017               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Pardubic na období 2017-2020, který je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 
15 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - akce ze zdravotní 
oblasti - Česká abilympijská asociace, z.s. a PROZRAK o.p.s. 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Slovo předkladatele - viz zvukový záznam 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1510/2017               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč na realizaci projektu 
"Abilympiáda 2017" se subjektem Česká abilympijská asociace, z.s., sídlo: Sladkovského 2824, 530 
02 Pardubice, IČ: 67363156, která je přílohou tohoto usnesení. Dotace bude poskytnuta v režimu 
"de minimis".  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč na realizaci projektu 
"Abilympiáda 2017" se subjektem Česká abilympijská asociace, z.s., sídlo: Sladkovského 2824, 530 
02 Pardubice, IČ: 67363156, která je přílohou tohoto usnesení. Dotace bude poskytnuta v režimu 
"de minimis".  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2017  
 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1511/2017               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 498.600,00 Kč na realizaci projektu 
"Mít oči k vidění" se subjektem PROZRAK o.p.s., sídlo: Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 
22855076, která je přílohou tohoto usnesení.  Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 498.600,00 Kč na realizaci projektu "Mít 
oči k vidění" se subjektem PROZRAK o.p.s., sídlo: Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 22855076, 
která je přílohou tohoto usnesení.  Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2017  

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1512/2017               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 269.000,00 Kč na realizaci projektu 
"CIP - Centrum integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění - následná péče" se 
subjektem PROZRAK o.p.s., sídlo: Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 22855076, která je 
přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".  

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 269.000,00 Kč na realizaci projektu "CIP 
- Centrum integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění - následná péče" se 
subjektem PROZRAK o.p.s., sídlo: Wintrova I 1123, 530 03 Pardubice, IČ: 22855076, která je 
přílohou tohoto usnesení. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de minimis".  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.03.2017 
 

16 
Dotace na provoz ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na rok 2017 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Slovo předkladatele - viz zvukový záznam 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1513/2017               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na provoz ordinace pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
na území města Pardubic příjemci MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.  
 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem MUDr. Radoslav Svoboda s.r.o. dle 
přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 
Z: Bartošová Iva 
T: 15.02.2017 

17 
Smlouvy o spolupráci při zajištění sociálních služeb v rámci azylových domů na 

území města Pardubic 
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Slovo předkladatele - viz zvukový záznam 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1514/2017               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění sociálních služeb městského azylového domu pro ženy, 
noclehárny pro ženy a krizové pomoci s organizací SKP-CENTRUM o.p.s. dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění sociálních služeb městského azylového domu pro ženy, 
noclehárny pro ženy a krizové pomoci s organizací SKP-CENTRUM o.p.s. dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 
 
Z: Charvát Martin 
T: 31.01.2017 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1515/2017               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění sociálních služeb azylového domu pro muže a 
noclehárny pro muže s organizací SKP-CENTRUM o.p.s dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít smlouvu o spolupráci při zajištění sociálních služeb azylového domu pro muže a noclehárny 
pro muže s organizací SKP-CENTRUM o.p.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 
Z: Charvát Martin 
T: 31.01.2017 
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18 
Dotace na sociální služby - azylové domy, noclehárny a krizovou pomoc na území 

města Pardubic 
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Slovo předkladatele - viz zvukový záznam 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1516/2017               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 873 356 Kč příjemci SKP-CENTRUM o.p.s. na komplex sociálních služeb 
poskytovaných v objektu Městského azylového domu pro ženy a matky s dětmi. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem SKP-CENTRUM o.p.s. dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem SKP-CENTRUM o.p.s. dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení. 
 
Z: Bartošová Iva 
T: 31.03.2017 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1517/2017               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 1 157 204 Kč příjemci SKP-CENTRUM o.p.s. na komplex sociálních služeb 
poskytovaných v objektu Azylového domu pro muže. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s příjemcem SKP-CENTRUM o.p.s dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s příjemcem SKP-CENTRUM o.p.s. dle přílohy č. 
1 tohoto usnesení. 
 
Z: Bartošová Iva 
T: 31.03.2017 

19 
Poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - MS v 

hokejbalu 2017 Pardubice 
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
Slovo předkladatele - viz zvukový záznam 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1518/2017               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.600,0 tis. z běžných transferů 
položky „Program podpory sportu“ (správce 1734 – Odbor školství, kultury a sportu) na běžné 
transfery položky „Program podpory sportu – MS v hokejbalu Pardubice 2017“ (správce 1734 – 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1519/2017               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace z Programu podpory sportu - MS v hokejbalu Pardubice 2017 pro subjekt 
Českomoravský svaz hokejbalu, IČ: 49626485, se sídlem Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, ve 
výši 1.600,0 tis. Kč na uspořádání mistrovství světa v hokejbalu v Pardubicích v roce 2017. 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1520/2017               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ivana Liedermanová,  
T: 31. 3. 2017 
 

21 
Diskuse 

 
Petr Klimpl: vznesl dotaz týkající se změny stanov, které schválila rada města v pozici valné hromady 
společnosti RFP, a.s. Dále v souvislosti s prodejem domu na 17. listopadu vznesl dotaz, zda jsou 
plánovány přesuny majetku. 
Reagovala Helena Dvořáčková: stanovy byly doplněny ve smyslu změn občanského zákoníku 
(společnost RFP ve svých činnostech koná ve veřejném zájmu). K prodeji domu na 17. listopadu 
uvedla, že radu města požádala o povolení jeho prodeje ve veřejné dražbě, objekt se poté vydražil za 
cenu o 6 mil. Kč vyšší, než byla stanovena znaleckým posudkem. Dále uvedla, že jsou zvažovány ještě 
další změny ve stanovách společnosti RFP a.s. 
Reagoval Petr Klimpl: Požádal o dřívější informování zastupitelů o možných změnách. 
 
Jan Mazuch: žádal informaci o možném řešení zpoplatnění parkování na okrajových částech města. 
Reagoval Vladimír Bakajsa: Nejdříve musí proběhnout beseda s občany v těchto lokalitách a poté by 
přišla na řadu možná vizualizace. 
 
Karel Haas: vznesl dotaz, zda je nějakým způsobem projednávám záměr Ostřešanské spojky. 
Reagovali H. Dvořáčková, Z. Kavalírová, M. Charvát, V. Bakajsa: podány informace o aktuální situaci, 
k této problematice bude následovat ještě mnoho jednání. 
Tomáš Pelikán: vyjádřil názor, že realizace ostřešanské spojky by se mohla nejdříve uskutečnit 
nejdříve v roce 2021. 
 
Radim Fülle: informoval o poničené dlažbě u sochy J. Kašpara. Požádal V. Bakajsu o vyjádření k 
možné realizaci světelného značení na přechodu v ulici Dašické.  
Martin Charvát: informoval, že dlažba u sochy J. Kašpara je již opravená. 
Vladimír Bakajsa: možná realizace světelného zařízení na uvedený přechod byla prověřována, avšak 
s ohledem na umístění sítí by tato realizace byla nesmírně finančně náročná.  
 
Petr Klimpl: Vyjádřil názor na stav pořizování územního plánu. 
Reagovala Helena Dvořáčková: osobně se domnívá, že v posledním půl roku pod vedením OHA Z. 
Kavalírovou jsou vytvářeny vhodné podmínky pro zrychlení procesu pořizování územního plánu. Dále 
se stručně vyjádřil k informativní zprávě týkající se pořizování ÚP. 
 
Otakar Kovařík: vznesl připomínku ohledně názvu souborů v zipové složce v rámci níž si zastupitelé 
stahují podklady pro jednání a požádal o větší zpřehlednění složky. 
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Reagovala Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií: tento požadavek nebyl 
v původních zadávacích podmínkách, nyní se všechny další požadavky na úpravy shromažďují, poté 
budou řešeny s dodavatelem aplikace. 
 
Miroslav Rubeš: informoval o stavu dlažby u sochy J. Kašpara. Dále informoval o stavu ovzduší 
v Pardubicích. V současnosti se jedná o překračování stavu limitu prachu. V Pardubicích jsou 2 radary 
mimo silniční dopravu, žádá o půjčku dalších radarů, které by byly umístěny v centru města. 
 
Petr Klimpl: vznesl dotaz, v jaké fázi se nyní nachází převod pozemků v lokalitě Červeňák na město 
Pardubice. 
Reagoval Jan Řehounek: podal informace o schůzce, která se uskuteční 2.2.2017 na ministerstvu 
obrany. 
Reagoval Martin Charvát: informoval o stále aktuální nabídce ministerstva obrany na prodej těchto 
pozemků s posudkovou cenou 43.821.000,-. 
 

 

 

Schůze byla ukončena ve 21:50 hodin  

 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic  
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
……………………………………  dne   ………………………………… 
Marie  H u b á l k o v á 
 
 
 
 
………………………………….   dne …………………………………. 
Jaroslav  M e n š í k 
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(Jména jsou uváděna bez titulů) 
 
Pardubice: 27.1.2017 
Celkem 57 stran zápisu 
 
Zpracoval(a): Drajerová Barbora 

 

 
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.  


