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

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

33 2.Nedaňové příjmy 602 221,2 -394 540,5
34 21.Příjmy z vlastní činnosti a  odvody přebytků organizací 179 753,0 -106 000,0
35 211.Příjmy z vlastní činnosti 24 200,0 5 403,0
36 OMI - příjmy z poskytování sluţeb - provozování hřbitovů 900,0
37 KT - ostatní příjmy 100,0
38 HČ OŠKS - příjmy z Britského centra 1 100,0
39 HČ OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti 400,0
40 OD - příjmy z parkovacích automatů 20 000,0
41 MP - příjmy z poskytování sluţeb - botičky 200,0
42 HČ OŢP - příjmy z těţby dřeva 1 500,0
43 HČ OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 0,0 2 603,0
44 HČ OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města 0,0 900,0
45 HČ OMI - úplaty z věcných břemen 0,0 800,0
46 OMI - ubytovna Češkova 0,0 1 100,0
47 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) 0,0 0,0
48 Odvod ZŠ 0,0
49 Odvod ZŠ 0,0
50 Odvod ZŠ 0,0
51 Odvod MŠ 0,0
52 Odvod MŠ 0,0
53 213. Příjmy z pronájmu majetku 153 553,0 -111 403,0
54 HČ OŢP - příjmy z kompostárny 500,0
55 HČ OMI - příjmy z pronájmu pozemků 12 000,0
56 OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst 700,0
57 OMI - příjmy z pronájmu budov škol vč. školních bytů 8 500,0
58 OMI - ubytovna Češkova 1 100,0 -1 100,0
59 HČ OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města 2 603,0 -2 603,0
60 HČ OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zař. na objektech města 900,0 -900,0
61 HČ OMI - úplaty z věcných břemen 800,0 -800,0
62 MRFP - správa bytů a nebytových prostor - -
63 HČ příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty 100 000,0 -100 000,0
64 HČ příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory 6 000,0 -6 000,0
65 OMI - správa nebytových prostor - -
66 HČ příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka 1 150,0
67 HČ příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha 1 000,0
68 HČ příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní 13 500,0
69 OMI - správa sportovišť - -
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70 HČ příjmy z pronájmu areálu Dostihového závodiště 1 600,0
71 HČ příjmy z pronájmu areálu Skateparku 700,0
72 HČ příjmy z pronájmu areálu Letního koupaliště Cihelna 0,0
73 HČ příjmy z pronájmu areálů sportovišť 2 500,0
74 214.Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 2 000,0 0,0
75 z úroků 2 000,0
76 z podílu na zisku a dividend 0,0
77 22.Přijaté sankční platby a vratky transferů 10 000,0 0,0
78 221. Přijaté sankční platby 10 000,0 0,0
79 222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let 0,0 0,0
80 přijaté vratky transferů 0,0
81 příjem nadměrného odpočtu DPH od FÚ za rok 2011 0,0
82 doplatky od obcí z veřejnoprávních smluv 0,0
83 FV minulých let 0,0
84 ostatní přijaté vratky transferů 0,0
85 FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z PP cestovního ruchu 0,0
86 23.Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy 397 457,3 -293 200,0
87 přijaté pojistné náhrady 500,0
88 příjmy od firmy EKO-KOM, a. s. 4 000,0
89 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0
90 příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) 0,0
91 HČ OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. škol. bytů 1 900,0
92 HČ OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách 7 000,0
93 HČ MRFP - náhrady za energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách 39 000,0
94 ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) 0,0
95 přijaté neinvestiční dary na Městské slavnosti - PODZIM 100,0
96 předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu 70 000,0 -70 000,0
97 předpokládaná výše dotace na příspěvek na péči 190 000,0 -190 000,0
98 předpokládaná výše dotace na dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN 31 000,0 -31 000,0
99 předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí 5 600,0
100 předpokládaná výše dotace na výkon SS v oblasti SS 2 200,0 -2 200,0
101 předpokládaná výše dotace na ţivotní prostředí (lesní hospodář) 850,0
102 předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP 2 106,0
103 předpokládaná výše dotace - Technologické centrum Pardubice a spisové sluţby 4 259,0
104 předpokládaná výše dotace - Central MeetBike 4 628,8
105 předpokládaná výše dotace na Revitalizaci zeleně u škol na území MO III 2 539,3
106 předpokládaná výše dotace na Revitalizaci Hatí - slepé rameno Chrudimky - Hostovice 8 574,2
107 očekávaný transfer MO VIII na Revitalizaci Hatí - slepé rameno Chrudimky - Hostovice 1 200,0
108 předpokládaná výše dotace na Revitalizaci zeleně - Arboretum Pardubice 1 500,0
109 očekávaný transfer z MO V - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice 500,0
110 ostatní nedaňové příjmy 20 000,0
111 24. Přijaté splátky půjčených prostředků 15 010,9 4 659,5
112 splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80.000 tis.) 2 000,0
113 splátky půjčky VaK Pardubice (Kč 5 000,0 tis.) 0,0
114 splátka půjčky Dostihový spolek, a. s. (Kč 500,0 tis. a 4 500,0 tis.) 0,0
115 splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad 2013 0,0
116 splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000 tis.) 4 340,5 -340,5
117 splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.) 330,0
118 splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.) 8 000,0
119 splátka půjčky ZŠ A Krause (Kč 340,4 tis.) 340,4
120 splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu 0,0 5 000,0
121 splátka ostatních půjček 0,0

122 3.Příjmy kapitálové 157 702,6 0,0
123 311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 68 000,0 0,0
124 příjmy z prodeje pozemků 3 000,0
125 příjmy z prodeje bytů 60 000,0
126 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 5 000,0
127 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,0
128 312.Ostatní kapitálové příjmy 89 702,6 0,0
129 předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady 70 550,0
130 předpokládaná výše dotace na Revitalizaci podzámeckého biotopu Tyršovy sady 777,6
131 předpokládaná výše dotace RekoBasketbal zázemí (MŠMT) 5 200,0
132 předpokládaná výše dotace IPRM - Dukla 6 a 7 fáze 13 175,0
133 ostatní investiční příjmy - ostatní předpokládané dotace 0,0
134 320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů 0,0
135 4.Přijaté transfery 3 150,0 76 185,9
136 41.Přijaté neinvestiční transfery 3 150,0 76 185,9
137 411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,0 76 185,9
138 Souhrnný dotační vztah 0,0 76 185,9
150 412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 3 150,0 0,0
151 převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku ţáků ZŠ 3 150,0
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169 413.Převody z vlastních fondů 0,0 0,0
170 z fondu hospodářské činnosti  0,0
171 z ostatních fondů a účtů města 0,0
172 415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,0 0,0
173 42.Přijaté investiční transfery 0,0 0,0
174 421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 0,0 0,0
175 0,0
176 422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 0,0 0,0
177 0,0
178 424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv 0,0 0,0
179 0,0
180 Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) 1 437 329,8 -318 354,6
181 Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce 1 437 329,8 -318 354,6
182

183 Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery) 157 702,6 0,0184

185 CELKEM PŘÍJMY 1 595 032,4 -318 354,6
186

187 FINANCOVÁNÍ 267 638,4 38 701,3
188 81.Financování z tuzemska 267 638,4 38 701,3
189 811.Krátkodobé financování 33 100,0 38 701,3
190 změna stavu na bankovních účtech 33 100,0 38 701,3
191 v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - provoz 30 000,0
192             NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) 8 000,0 38 701,3
193             NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - usnesení 0,0
194              FV SE STÁTNÍM ROZOPOČTEM 0,0
195              PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU -4 900,0
196              FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 0,0
197 811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry 0,0 0,0
198 přijaté půjčky bankovní 0,0
199 812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry 261 000,0 0,0
200 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní 261 000,0
201 dlouhodobé přijaté půjčky ostatní 0,0
202 812.Dlouhodobé financování - splátky -26 461,6 0,0
203 dlouhodobé přijaté půjčky bankovní -8 000,0
204 dlouhodobé přijaté půjčky z SFŢP -18 461,6
205 82.Financování ze zahraničí 0,0 0,0
206 822.Dlouhodobé financování 0,0 0,0
207 89.Opravné položky k peněžním operacím 0,0 0,0
208 890.Kontokorentní úvěr ČS 0,0 0,0

209 ZDROJE  CELKEM 1 862 670,8 -279 653,3

Konsolidovaný tvar

Zdroje celkem -279 653,3
Výdaje běžné -94 944,6
Výdaje kapitálové 31 901,3
Transfery -216 610,0

Výdaje celkem -279 653,3

Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2012

I. úprava rozpočtu na rok 2012 9



VÝDAJE Požadavky Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy Návrh úpravy 
běžné výdaje kapitál. výdaje  běžné transfery kapitál. transfery

1 214 Městská policie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0
3 414 Kancelář primátora 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
4 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 600,0 600,0
5

6 914 Kancelář tajemníka 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
7 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 5 000,0 5 000,0
8 711 Odbor majetku a investic -64 418,7 -97 520,0 28 801,3 4 300,0 0,0
9 7111 MRFP a.s. - opravy a udrţování bytových domů a NP -50 000,0 -50 000,0
10 7111 MRFP a.s. - ostatní sluţby -10 000,0 -10 000,0
11 7111 MRFP a.s. - platby za energie byty a NP -39 500,0 -39 500,0
12 Rekonstrukce Plaveckého areálu - venkovní bazény - PD a ostaní 360,0 360,0
13 Rekonstrukce Plaveckého areálu - PD a ostatní náklady 1 350,0 1 350,0
14 Rekonstrukce Plaveckého areálu - vlastní zdroje 9 000,0 9 000,0
15 Dostihový spolek - dotace na nájemné (de minimis) 4 300,0 4 300,0
16 RPS Polabiny - pravý břeh Labe (soubor VII) - vl. zdroje 10 073,3 10 073,3
17 CS - Staré Čívice - výkupy pozemků a ost. nákl. 400,0 400,0
18 Kruhový objezd Kpt. Bartoše - Bělehradská (u Kauflandu) 1 000,0 1 000,0
19 Rekonstrukce podchod M116 u ţel. zastávky pod nemocnicí 10,0 10,0
20 Systém varování a vyrozumění na území MO IV 70,0 70,0
21 Multifunkční hřiště u Univerzity - PD 308,0 308,0
22 Rekonstrukce ul. Na Leţánkách - výkupy pozemků 300,0 300,0
23 CS - Pardubice - Chrudim 780,0 780,0
24 Kanalizace Staročernsko - Hůrka - ostatní náklady 350,0 350,0
25 Kanalizace Lány na Důlku - ostatní náklady 100,0 100,0
26 Vodovod Hostovice - ostatní náklady 50,0 50,0
27 Kanalizace Hostovice - ostatní náklady 50,0 50,0
28 Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky 600,0 600,0
29 Rekonstrukce mostu M801 Hostovice - ostatní náklady 20,0 20,0
30 ZŠ Svítkov - rekonstrukce kotelny 3 200,0 3 200,0
31 MŠ Černá za Bory - výměna oken 400,0 400,0
32 Skatepark - PD dokončení skateparku 600,0 600,0
33 MAS Dukla - zprovoznění závlahového systému 300,0 300,0
34 OMI - areál Dostihového závodiště - závlahový systém 450,0 450,0
35 Velká údrţba azylových domů 1 000,0 1 000,0
36 Vratky kupních cen z prodeje bytů 10,0 10,0
37 811 Odbor hlavního architekta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 0,0
39 1015 Odbor životního prostředí 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0
40 Sběr biologicky rozloţitelných KO - dotace Pk (2011) 200,0 200,0
41 1327 Odbor dopravy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 0,0
43 1734 Odbor školství, kultury a sportu 430,0 430,0 0,0 0,0 0,0
44 P.R.T. - pronájem prostor Náměstí Republiky 430,0 430,0
45 6131 Odbor sociálních věcí -228 800,0 -7 800,0 0,0 -221 000,0 0,0
46 Dotace MPSV - příspěvek na péči -190 000,0 -190 000,0
47 Příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních sluţeb -2 200,0 -2 200,0
48 Dávky sociální péče ZP a dávky pomoci v HN -31 000,0 -31 000,0
49 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí -5 600,0 -5 600,0
50 598 Odbor ekonomický 7 335,4 4 145,4 3 100,0 90,0 0,0
51 HC ČSOB Pojišťovna - dotace na náklady spojené s bankovní zárukou 90,0 90,0
52 Zvýšení základního kapitálu Dostihový spolek 3 100,0 3 100,0
53 Obecná rezerva rozpočtu 4 145,4 4 145,4
54 Havarijní rezerva rozpočtu 0,0

55 CELKEM   VÝDAJE -279 653,3 -94 944,6 31 901,3 -216 610,0 0,0

Rezerva rozpočtu celkem

rezerva na havarijní stavy majetku města
38 862,1
17 358,3

rezerva rozpočtu obecně 

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV REZERV ROZPOČTU NA ROK 2012
PO VŠECH ÚPRAVÁCH

56 220,4
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Správci rozpočtových prostředků 
Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/569/2011 ze dne 13.12.2011 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP.

Údaje jsou v tis. Kč

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

Správce 914 - Kancelář tajemníka 0,0 0,0 0,0 0,0

Správce 811 - Odbor hlavního architekta 0,0 -75,0 0,0 0,0
9 Park na Špici - další stupně PD -75,0

Správce 711 - Odbor majetku a investic -2 000,0 -7 925,0 2 000,0 8 000,0
1 ZmP Rekonstrukce Plaveckého areálu - dovybavení -2 000,0 -8 000,0
1 ZmP PAP Pardubice o.p.s. - dotace na dovybavení 2 000,0 8 000,0
4 ZmP Rekonstrukce Plaveckého areálu - rezerva na nepředvídatelné výdaje ve zkuš. provozu -5 000,0
4 ZmP Rekonstrukce Plaveckého areálu - vlastní zdroje 5 000,0
9 ZmP Rekonstrukce Parku Na Špici - ostatní náklady 75,0

Správce 414 - Kancelář primátora 0,0 0,0 -1 231,5 0,0
2 ZmP Program podpory cestovního ruchu -1 081,5
2 ZmP PPCR - dotace na Městský půlmaraton -150,0

Správce 1015 - Odbor životního prostředí 0,0 0,0 0,0 0,0

Správce 1327 - Odbor dopravy 0,0 0,0 0,0 0,0
5 ZmP Program podpory dopravy -0,5
5 ZmP Odkup komunikací a veřejného osvětlení 0,5

Správce 6131 - Odbor sociálních věcí -1 000,0 0,0 1 000,0 0,0
3 ZmP Program prevence kriminality -1 000 1 000

Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu 0,0 0,0 1 231,5 0,0
2 ZmP Program podpory cestovního ruchu 1 081,5
2 ZmP Dotace O. Bujnoch - Městský půlmaratón 150,0
6 ZmP VČD - dotace - Grand festival smíchu -400,0
6 ZmP VČD - příspěvek na provoz 400,0
7 ZmP KF - dotace - Pardubické hudební jaro -400,0
7 ZmP KF - příspěvek na provoz 400,0
8 ZmP KC - dotace - Pernštýnská noc -225,0
8 ZmP KC - příspěvek na provoz (KD Dubina) 525,0
8 ZmP KC - dotace - Výstavní prostor Mázhaus -300,0

Přesuny v rozpočtu města na rok 2012

0,0
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Schválený rozpočet Aktuální rozpočet
na rok 2012 na rok 2012

106 000,0 0,0 0,0
Příjmy MRFP - - -

1 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty 100 000,0
2 příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory 6 000,0

106 000,0 0,0 0,0
Náklady MRFP - - -

1 MRFP a.s. - opravy a udrţování bytových domů a NP 50 000,0
2 MRFP a.s. - ostatní sluţby 10 000,0
3 MRFP a.s. - platby za energie byty a NP 39 500,0
4 MRFP a.s. - rezerva 6 500,0

0,0 0,0 0,0

Rozpočet MRFP, a.s. - správa bytů a nebytových prostor

Návrh změny

Příjmová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu
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Dodatek č. 3  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D0598/00121/10 

uzavřené podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Preambule 
Smluvní strany na základě usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. 2086Z/2010 ze dne 24. 8. 
2010 uzavřely dne 22. 9. 2010 Smlouvu o poskytnutí dotace (dále jen Smlouva).  

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
bankovní spojení: 326561/0100 
zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
(dále jen „poskytovatel“) 

  
2. Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „POLARIS“ Pardubice 

sídlo: Lexova 2233, 530 02 Pardubice   
IČ: 60159928 
bankovní spojení: 232941029/0300 
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím střediska 
(dále jen „příjemce“) 
 

 
II. Předmět dodatku  

 
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II., odstavce 5 Smlouvy, který nově zní takto: 

„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci nejpozději do 31. 12. 2011. Prostředky dotace nelze 
převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada výdajů vzniklých při 
realizaci činnosti.“ 

 
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku II., odstavce 8 Smlouvy, který nově zní takto: 

„Příjemce se zavazuje vést ve svém účetnictví přehled a čerpání dotace odděleně a prokázat 
celkové skutečné vynaložené náklady na daný účel. Příjemce předloží poskytovateli nejpozději 
do 31. 12. 2012 čestné prohlášení o účelovém použití prostředků dotace a vyúčtování (kopie 
příslušných dokladů) dotace. Účetní doklady (originály i kopie) vztahující se k dotaci budou 
viditelně a nesmazatelně označeny textem „financováno z dotace MmP“. Bez ohledu na výše 
uvedené je poskytovatel oprávněn si ověřit, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a 
účelově použity. Současně je poskytovatel oprávněn kontrolovat účetnictví příjemce, týkající 
se všech dotací, které příjemce obdržel. Pro tyto případy se příjemce zavazuje poskytnout 
potřebnou součinnost.“ 

 
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 
 
 
 

 



III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle 

jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy. 

 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou. 
 
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
 
 
……..………….…………………….                              …………………………………… 

MUDr. Štěpánka Fraňková           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.       Z/2012 ze dne 24. 1. 2012   
 
Dne:          Ing. Václav Brož 

                                                          vedoucí ekonomického odboru Magistrátu města Pardubic 
 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 4. 4. 2006 
podle ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ : 00274046 
zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
(dále jen „věřitel“) 

  
2.  Dostihový spolek a.s. 
  sídlo: Pražská 607, 530 02 Pardubice 
  IČ: 48155110 
  zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „dlužník“) 
 

II. Obsah dodatku 
 

Ustanovení článku II., odst. 2 smlouvy nově zní takto:  
„Dlužník se zavazuje splatit tuto půjčku nejpozději do 30. 4. 2012, a to převodem na účet věřitele             
č. 9005-326561/0100.“ 
 
Ustanovení článku III. smlouvy nově zní takto:  
„Půjčka se úročí úrokovou sazbou ve výši 3% p.a. Úroky budou vypočítány z dlužné částky       
na bázi 365 dnů v roce a skutečného počtu dní čerpání půjčky. Úroky jsou splatné nejpozději    
do 30. 4. 2012.“ 
 

 
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za věřitele       Za dlužníka 
 
 
 
……..………….…………………….                              …………………………………… 
MUDr. Štěpánka Fraňková            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.         Z/2012 ze dne 24. 1. 2012   
 
Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 
 



PŘÍLOHA NÁVRHU USNESENÍ 1 

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU 
                                                           č.  

  
 
1. Česká republika – Krajský soud v Hradci Králové 
se sídlem Československé armády 218, 502 08 Hradec Králové, 
IČO:  00215716, 
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, 
č. účtu:  19-6828511/0710, 
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony: JUDr. Milan Bořek, předseda Krajského 
soudu v Hradci Králové, 
dále též „darující“ na straně jedné,  
 
a 
 
2. statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,  
č. účtu: 326 561/0100,  
jednající  MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města, 
dále též „obdarovaný“ na straně druhé, 
 

uzavírají podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“),  a podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 
Sb.“), tuto darovací smlouvu: 
 
 

I. 
 
1. Česká republika je výlučným vlastníkem a Krajský soud v Hradci Králové je na základě 

zápisu o změně příslušnosti k hospodaření s majetkem státu ze dne 30. 6. 2008, zn.  
ÚZSVM/HPU/SM 2067/2011, příslušný hospodařit s  pozemkem parc. č. st. 9609 a s  
pozemkem parc. č. 383/1, vše v katastrálním území Pardubice, zapsané na listu vlastnictví 
č. 67961 pro katastrální území Pardubice, obec Pardubice, v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Pardubice. 

 
2. Uvedené nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku ze dne 17. 2. 2011, č. 

2471/10/11, vypracovaném soudním znalcem xxxxxxxxxxxxxxxx, který byl jmenován 
rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 9. 1976, zn. Spr. 2322/76, pro 
základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské a obor 
ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav 
shora uvedených nemovitostí znám a že se s uvedeným znaleckým posudkem seznámil.  

 
 
 



3. O nepotřebnosti nemovitostí uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy bylo rozhodnuto dne 
15. 11. 2011, rozhodnutím zn. Spr 5277/2011.  

 
II. 

 
1. Darující daruje obdarovanému nemovitosti uvedené v článku I. odst. 1 této smlouvy, tj. 

pozemek parc. č. st. 9609 a pozemek parc. č. 383/1, vše v katastrálním území a v obci  
Pardubice, a obdarovaný tyto nemovitosti přijímá a nabývá do svého vlastnictví. 

 
2. K bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí dochází ve veřejném zájmu v souladu 

s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., který spočívá v naplnění záměru 
statutárního města Pardubice využít nemovitosti uvedené v předchozím odstavci k 
vybudování kulturně společenského zařízení poskytujícího služby široké veřejnosti, nebo 
zařízení obdobného typu, jež bude sloužit ke společenskému rozvoji statutárního města 
Pardubice. Dále je cílem statutárního města Pardubice podpořit a stabilizovat výkon 
soudnictví ve statutárním  městě Pardubice ve smyslu Memoranda o spolupráci při 
bezúplatných převodech nemovitostí mezi statutárním městem Pardubice, Pardubickým 
krajem a Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2011. 

 
 

III. 
 

1. Statutární město Pardubice potvrzuje, že podmínky stanovené v ustanovení § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
obcích“), byly splněny. Bezúplatné nabytí pozemků uvedených v čl. I. odst. 1 této 
smlouvy od České republiky – Krajského soudu v Hradci Králové bylo v souladu 
s ustanovením § 85 písm. a) zákona o obcích schváleno Zastupitelstvem statutárního 
města Pardubice dne ………..., usnesením č. …….., nadpoloviční většinou hlasů všech 
členů zastupitelstva.  

 
2. Obdarovaný se zavazuje, že nemovitosti uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy bude užívat 

za účelem naplnění záměru města, jenž spočívá v umístění kulturně společenského 
zařízení poskytujícího služby široké veřejnosti, nebo zařízení obdobného typu, jež bude 
sloužit ke společenskému rozvoji statutárního města Pardubice a zavazuje se tyto 
nemovitosti  nezcizit po dobu 5 let od uzavření této smlouvy. 

 
3. V případě, že obdarovaný poruší povinnost uvedenou v odst. 2 tohoto článku, je povinen 

darujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč. Uhrazením smluvní pokuty není 
dotčeno právo darujícího na náhradu škody. 

 
4. Splatnost smluvní pokuty je 30 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. 

 
 

IV. 
 

1. Darující prohlašuje, že na předmětných nemovitostech uvedených v čl. II. odst. 1 této 
smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani jiné právní závady. 

 



2. Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám stav nemovitostí  uvedených v čl. I. odst. 1 této 
smlouvy. Nemovitosti jsou převáděny obdarovanému jak  stojí  a  leží  ve smyslu 
ustanovení § 501 občanského zákoníku. 

  
 
3. Darující se zavazuje předat předmětné nemovitosti a obdarovaný se zavazuje je převzít 

nejpozději do 10 dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
O převzetí a předání nemovitostí bude sepsán předávací protokol. 

 
 

V. 
 

1. Vzhledem k tomu, že nemovitosti uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy byly prohlášeny za 
nemovité kulturní památky, je v souladu s ustanovením § 22 odst. 4 a § 44 zákona č. 
219/2000 Sb.,  podmínkou platnosti této smlouvy její schválení Ministerstvem kultury 
České republiky. 

 
2. Vlastnické právo k převáděným nemovitostem nabývá strana obdarovaná vkladem 

vlastnického práva do katastru nemovitostí s tím, že právní účinky vkladu vlastnického 
práva nastávají zpětně po rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu, a to ke dni 
podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Do této doby jsou 
účastníci svými smluvními projevy vázáni. 

 
3. Návrh na vklad vlastnického práva lze podat nejdříve po schválení této darovací smlouvy 

Ministerstvem kultury České republiky dle odst. 1 tohoto článku.  
 
4. Návrh na vklad vlastnického práva předloží po schválení této smlouvy Ministerstvem 

kultury České republiky příslušnému katastrálnímu úřadu darující, k čemuž ho 
obdarovaný tímto plně zmocňuje. 

 
 

VI. 
 

1. Pokud tato darovací smlouva nebude Ministerstvem kultury schválena a smluvní strany se 
písemně nedohodnou do 90 dnů poté, co darující obdrží oznámení o neschválení této 
smlouvy, o její úpravě tak, aby mohla vyhovět požadavkům Ministerstva kultury České 
republiky, tato smlouva zaniká posledním dnem lhůty uvedené v tomto článku.  
 

2. Darující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení (nedodržení) závazků 
obdarovaného uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy. 

 
3. Odstoupení musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti je ho doručením obdarovanému. 

Smluvní strany se podle § 48 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v tomto případě 
smlouva zaniká odstoupením ke dni doručení odstoupení obdarovanému. Nárok darujícího 
na smluvní pokutu podle čl. III. odst. 3 této smlouvy nezaniká. 

 
 
 
 
 



VII. 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a zákonem č. 219/2000 Sb.  

 
2. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení 

je určeno pro spisové účely Ministerstva kultury České republiky, jedno pro spisové účely 
Ministerstva spravedlnosti České republiky, jedno pro spisové účely statutárního města 
Pardubice. Zbývající čtyři vyhotovení budou přiložena k návrhu na vklad vlastnického 
práva do katastru nemovitostí, který bude příslušnému katastrálnímu úřadu předložen po 
schválení Ministerstvem kultury České republiky v souladu s ustanovením čl. V. této 
smlouvy. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení Ministerstvem kultury 
České republiky ve smyslu § 22 odst. 4 a § 44 zákona č. 219/2000 Sb. 

 
5. Tato smlouva byla uzavřena v návaznosti na Memorandum o spolupráci při bezúplatných 

převodech nemovitostí mezi Statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a 
Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2011 a usnesení 
vlády České republiky ze dne 2. 11. 2011, č. 797. 

 
 

 
 

 
V Hradci Králové dne      V Pardubicích dne 
 
 
 
 
…………………………………   …………………………………………… 
               darující                                    obdarovaný 

 
 



PŘÍLOHA NÁVRHU USNESENÍ 2 

SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU 
                                                           č. S/OM/4278/10/MK 
 
 

 
 
 
 
1. Pardubický kraj 
se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO:  70892822 
jednající Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem 
dále jen „obdarovaný“ na straně jedné 
 
a 
 
 
2. Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
jednající  MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
dále jen „dárce“ na straně druhé 
 
 

uzavírají podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), tuto darovací smlouvu. 
 
 

I. 
 
1. Dárce je výlučným vlastníkem budovy čp. 116 – občanská vybavenost stojící na pozemku 

označeném jako st. p. č. 280/1 zastavěná plocha a nádvoří, v části obce Zelené Předměstí, 
v obci a v katastrálním území Pardubice, a pozemku označeného jako st. p. č. 280/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2536 m2 v obci a katastrálním území Pardubice, vše 
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, 
Katastrálním pracovištěm Pardubice, na listu vlastnictví č. 50001 pro obec a katastrální 
území Pardubice. V předmětné budově sídlí příspěvková organizace obdarovaného 
Střední škola potravinářství a služeb Pardubice. 

 
2. Uvedené nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku  č. 9/54/78/2011 ze dne 7. 2. 

2011 vypracovaným soudním  znalcem xxxxxxxxxxxxxxxxx. Obdarovaný prohlašuje, že 
je mu stav shora uvedených nemovitostí znám a že se s uvedeným znaleckým posudkem 
seznámil. Obdarovaný bere na vědomí, že v předmětné budově čp. 116 je umístěn mlýn, 
jenž byl prohlášen za kulturní památku ČR. 

 
 
 



II. 
 

1. Dárce daruje obdarovanému nemovitosti specifikované v článku I. odst. 1 této smlouvy se 
všemi jejich součástmi a příslušenstvím, a obdarovaný tyto nemovitosti přijímá a nabývá 
do svého vlastnictví.  

 
2. K bezúplatnému převodu předmětných nemovitostí dochází ve veřejném zájmu 

vyjádřeném v Memorandu o spolupráci při bezúplatných převodech nemovitostí mezi 
Statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a Českou republikou – Krajským 
soudem v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2011, v návaznosti na které je uzavírána tato 
darovací smlouva. 

 
III. 

 
1. Obdarovaný potvrzuje, že podmínky stanovené v ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), byly 
splněny. Stejně tak dárce potvrzuje, že splnil zákonné požadavky ve smyslu ustanovení 
§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

 
2. Obdarovaný se zavazuje, že nemovitosti uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy bude 

využívat pouze pro potřeby školství, jinak tato smlouva pozbude účinků s tím, že 
obdarovanému vznikne povinnost neprodleně nabídnout dárci nemovitosti specifikované 
v čl. I odst. 1 této smlouvy k bezúplatnému převodu do jeho (dárcova) vlastnictví.  
Obdarovaný se dále zavazuje předmětné nemovitosti nezcizit po dobu 10 let od uzavření 
této smlouvy. Bude-li v této 10leté lhůtě  příslušným orgánem obdarovaného rozhodnuto o 
nepotřebnosti výše uvedených nemovitostí nebo o záměru zcizení těchto nemovitostí 
třetímu subjektu či k jinému rozhodnutí, z něhož bude nepochybně plynout záměr 
obdarovaného předmětné nemovitosti zcizit třetí osobě, tato smlouva pozbude účinků, a to 
ke dni vydání takového rozhodnutí obdarovaného s tím, že obdarovanému vznikne 
povinnost neprodleně nabídnout dárci předmětné nemovitosti k bezúplatnému převodu do 
jeho (dárcova) vlastnictví  

 
. 
 

IV. 
 

1. Dárce prohlašuje, že na předmětných nemovitostech uvedených v čl. I. odst. 1 této 
smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena ani jiné právní závady. 

 
2. Obdarovaný prohlašuje, že je mu znám stav předmětných nemovitostí. Nemovitosti jsou 

převáděny obdarovanému jak stojí a leží ve smyslu ustanovení § 501 občanského 
zákoníku. 

 
3. Dárce se zavazuje předat předmětné nemovitosti a obdarovaný se zavazuje je převzít  

v termínu dle dohody stran nejpozději do 15 dnů ode dne podání návrhu na vklad 
vlastnického práva. O převzetí a předání nemovitostí bude sepsán předávací protokol. 

 
 
 
 



V. 
 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.  

 
2. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení je 

určeno pro spisové účely obdarovaného, jedno pro spisové účely darujícího. Zbývající 
čtyři vyhotovení budou přiloženy k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí. Návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy podá obdarovaný a 
rovněž uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí.  

 
3. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
4. Tato smlouva byla uzavřena v návaznosti na Memorandum o spolupráci při bezúplatných 

převodech nemovitostí mezi Statutárním městem Pardubice, Pardubickým krajem a 
Českou republikou – Krajským soudem v Hradci Králové ze dne 29. 6. 2011 a usnesení 
vlády České republiky ze dne 2. listopadu 2011 č. 797. 

 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb.:   Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: 
schváleno usnesením zastupitelstva kraje   schváleno usnesením zastupitelstva města 
ze dne  …………….. 2011, č.  Z/........./11  ze dne …………… 2011, č.  .........../11 
   Vyvěšeno: 
    Sejmuto:  
 
 

 
V Pardubicích dne……………2011                                      

 
 
 

 
…........................................ 
Mgr. Radko Martínek 
hejtman Pardubického kraje 
 

 
V Pardubicích dne ……………2011 

 
 
 
 

…........................................ 
MUDr. Štěpánka Fraňková 
Primátorka města Pardubice 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Obecně závazná vyhláška č. X/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2011,  o 
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní 
terminál a herní místo lokálního herního systému  

1 

 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 

 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. X/2012, KTEROU SE RUŠÍ 
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 11/2011, 

O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ 
PŘÍSTROJ, KONCOVÝ INTERAKTIVNÍ VIDEOLOTERNÍ 

TERMINÁL A HERNÍ MÍSTO LOKÁLNÍHO HERNÍHO SYSTÉMU  
 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubice se na svém zasedání dne … 2012 usnesením č. … usneslo vydat 
na základě zmocnění v § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 

Čl. 1 
 
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 11/2011, o místním poplatku  za provozovaný výherní hrací 
přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému. 
 
 
 
 

Čl. 2 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………       ……………………….... 
         
        primátorka          náměstek primátorky 
      města Pardubic              města Pardubic 
 
 

 

Příloha návrhu usnesení: 



 

 
  

 

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM 
 

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

Reg.číslo: SV/001 

 

NOSITEL IPRM: Statutární město Pardubice 

Se sídlem v:  Pernštýnské náměstí 1,  

                        530 21 Pardubice 

 

Smlouva č.: SV/001/S 

Oblast podpory:   

2.1 Rozvoj regionálních center 

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 

 
1. změna finančního a časového harmonogramu IPRM “Přitažlivé město“ 
 
IPRM „Přitažlivé město“ v současnosti předpokládá realizaci dle finančního a časového 
harmonogramu, který je obsažen v přílohách č. 1 a 2 Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 4 ke 
Smlouvě o alokaci.  
 
Navrhujeme jeho změnu dle údajů v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto oznámení. 
 
 
2. změna v seznamu dílčích projektů IPRM 

IPRM „Přitažlivé město“ v současné době obsahuje dílčí projekty, které jsou uvedeny v příloze č. 3 
Smlouvy o alokaci ve znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o alokaci. 
 
Navrhujeme doplnění seznamu dílčích projektů, které budou realizovány Univerzitou Pardubice v 
rámci 3. prioritní oblasti IPRM, o projekty:  
 
- Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a vývoj  
- Brána vědě/ní otevřená BRAVO 
- VAP Výukový areál Polabiny 
- Partnerství mezi Čechami a Moravou pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví 
- CENMAT – Centrum materiálů a nanotechnologií 
- Podpora spolupráce institucí pro růst kvality výuky a vzájemný přenos informací POSPIN 
- Partnerství a spolupráce při vzdělávání a zvyšování uplatnění absolventů ekonomicko- 
  manažerských oborů na technických vysokých školách 
- ZDRAV-NET: Partnerská síť pro zdravotnické studium a péči 

 

 

 

 



 

 
  

 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  
1. 
Od poslední změny finančního plánu IPRM došlo ke změnám v dílčích projektech, které mají dopad 
na čerpání finančních prostředků prostřednictvím IPRM. Předkládaná změna finančního a časového 
harmonogramu IPRM spočívá v přesunu prostředků mezi jednotlivými roky jeho realizace a v malé 
míře i mezi opatřeními. 
 
Důvodem pro navrhovanou změnu jsou primárně dvě skutečnosti. Jednak byla v závěru roku 2011 
ukončena realizace třech dílčích projektů, u nichž se po podání závěrečných zpráv ukázalo 
skutečné čerpání dotace jako nižší oproti předpokladům v předchozích monitorovacích zprávách. 
Zároveň se u projektu Revitalizace Tyršových sadů, jehož realizace měla být zahájena na konci 
roku 2011, objevily objektivní skutečnosti znemožňující zahájení jeho realizace, které tak bylo 
posunuto až na rok 2012 s odpovídajícím dopadem na finanční a časový harmonogram IPRM. 
Naproti tomu byla urychlena příprava projektu Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice, který 
tak bude realizován již v roce 2012 a částečně nahradí výpadek čerpání finančích prostředků 
v tomto období. 
 
2. 
Smlouva o alokaci v současnosti obsahuje ve své aktualizované příloze č. 3 (dle dodatku č. 4 
Smlouvy) seznam dílčích projektů zařazených v IPRM Řídícím výborem IPRM a orgány města do 
okamžiku schválení dodatku č. 4. Na základě jednání ŘV IPRM a usnesení Zastupitelstva města byl 
seznam dílčích projektů IPRM doplněn o další projekty. 
 
Na seznam dílčích projektů IPRM byly zařazeny projekty předložené Univerzitou Pardubice. Jedná 
se o projekty realizované za přispění OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a 
vývoj pro inovace, jejichž přehled je uveden výše. 

 

 

Seznam přiložených dokumentů: 
Příloha č. 1 – upravené znění kapitoly č. 4 formuláře pro předložení IPRM 
Příloha č. 2 – upravené tabulky č. 40, 41, 42 a 44 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“  
Příloha č. 3 – upravený formulář č. 5 – Rozpočet IPRM 
Příloha č. 4 – seznam dílčích projektů, které budou realizovány v rámci IPRM 
Příloha č. 5 – ověřená kopie zápisu ze zasedání ZmP 21.6. 2011 (zařazení a schválení  
                       dílčího projektu Univerzity Pardubice)  
Příloha č. 6 – ověřená kopie zápisu ze zasedání ZmP 23.9. 2011 (zařazení a schválení dílčích 
                       projektů Univerzity Pardubice ) 
Příloha č. 7 – ověřená kopie zápisu ze zasedání ZmP 1. 11. 2011 (zařazení a schválení dílčích  
                       projektů Univerzity Pardubice ) 

 

 

Datum: Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

MUDr. Štěpánka Fraňková 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 

 

 



             FORMULÁŘ IPRM  
 

 

   
 

 

4. Řízení IPRM 

 

4.1. Zdroje financování IPRM v rámci urbánní osy 
 

Zdroj financování Částka (v Kč) % 

Dotace Regionální rady SV/IOP (příspěvek SF, fin. 
prostředky SR, fin. prostředky RR) 399 204 301    82,63 

Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné 
národní veřejné zdroje, soukromé financování) 83 897 811    17,37 

Zdroje IPRM celkem 483 102 112    100 

 
4.1.B. Celkové způsobilé výdaje IPRM v rámci urbánní osy 
 

Zdroj financování Částka (v Kč) % 

Dotace Regionální rady SV/IOP (příspěvek SF, fin. 
prostředky SR, fin. prostředky RR) z celkových 
způsobilých výdajů 

399 204 301    84,88 

Vlastní zdroje žadatele (fin. prostředky krajů, obcí, jiné 
národní veřejné zdroje, soukromé financování) 
z celkových způsobilých výdajů 

71 130 115    15,12 

Způsobilé výdaje celkem 470 334 416    100 
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4.2. Finanční plán IPRM  
 

Tabulka 1.   Plán čerpání finančních prostředků  v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech (v Kč) 

 Plánovaný objem způsobilých výdajů v rámci urbánní osy IPRM v jednotlivých letech 
(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek ROP) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

opatření/aktivita  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem  

1.1. Zvýšení kvality 
městského prostředí ve středu 
města 

0 0 0 0 23 529 412 85 610 588 0 0 109 140 000 0 

1.1.1.: Regenerace a 
revitalizace klidových zón ve 
středu města (městských parků)  

0 0 0 0 23 529 412 85 610 588 0 0 109 140 000 0 

1.2. Zkvalitnění nabídky 
možností trávení volného 
času 

0 0 53 689 697 60 999 201 44 404 301 149 350 768 0 0 308 443 966 2 383 487 

1.2.1. Rozšíření a modernizace 
infrastruktury pro volnočasové 
aktivity a sport  

0 0 53 689 697 60 999 201 44 404 301 149 350 768 0 0 308 443 966 2 383 487 

2.1. Zvýšení kvality sociálních 
služeb  0 0 32 910 259 19 840 191 0 0 0 0 52 750 450 10 384 209 

2.1.1. Rozvoj infrastruktury 
sloužící pro sociální integraci 
skupin ohrožených sociální 
exkluzí 

0 0 32 910 259 19 840 191 0 0 0 0 52 750 450 10 384 209 

Způsobilé výdaje celkem 470 334 416 X 

Nezpůsobilé výdaje celkem 12 767 696 

IPRM celkem 483 102 112 
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Tabulka 2.   Plán čerpání finančních prostředků z jiných OP v jednotlivých letech (v Kč) 

 Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech 
(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek příslušného OP) 

Nezpůsobilé 
výdaje 

opatření/aktivita  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem  

3.1. Posílení kapacit pro 
špičkový výzkum ve městě 0 2 466 000 0 16 034 924 241 094 675 372 289 622 338 389 901 70 570 000 1 040 845 122 122 599 019 

3.1.1. Vybudování centra 
excelence   0 2 466 000 0 16 034 924 241 094 675 372 289 622 338 389 901 70 570 000 1 040 845 122 122 599 019 

3.2. Rozšíření nabídky a 
zvýšení kvality 
univerzitního vzdělávání 
pro lepší uplatnitelnost 
absolventů v praxi    

0 8 048 013 3 771 573 228 275 786 453 605 791 323 380 893 217 561 610 46 573 707 1 281 217 373 813 056 

3.2.1. Rozšíření a 
modernizace infrastruktury 
pro univerzitní vzdělávání    

0 8 048 013 339 631 164 798 346 92 327 050 1 218 218 0 0 266 731 258 813 056 

3.2.2. Zkvalitnění 
vysokoškolského vzdělávání 0 0 3 431 942 47 977 440 216 224 470 163 563 128 96 430 756 24 043 150 551 670 886 0 

3.2.3. Rozvoj lidských zdrojů 
ve výzkumu a vývoji a rozvoj 
partnerství 

0 0 0 15 500 000 145 054 271 158 599 547 121 130 854 22 530 557 462 815 229 0 

Způsobilé výdaje celkem 2 322 062 495 X 

Nezpůsobilé výdaje celkem 123 412 075 

IPRM celkem 2 445 474 570 
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Tabulka 3.   Plán čerpání finančních prostředků na IPRM celkem (v Kč) 

 Plánovaný objem výdajů na IPRM celkem Nezpůsobilé 
výdaje 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem  

Způsobilé výdaje 0 10 514 013 90 371 529 325 150 102 762 634 179 930 631 871 555 951 511 117 143 707 2 792 396 911 136 179 771 

Způsobilé výdaje celkem 2 792 396 911 X 

Nezpůsobilé výdaje celkem 136 179 771 

IPRM celkem 2 928 576 682 
 

 



Tabulka č. 40 – Finanční a časový harmonogram celého IPRM dle opatření 
(způsobilé a nezpůsobilé výdaje v mil. Kč)  

Číslo 
opatření 

Rok 
 Celkem 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1.1.         23,5 85,6     109,1 
1.2.     53,7 63,4 44,4 149,4     310,8 
2.1.     38,1 25,0         63,1 
3.1.   2,8 0,0 17,6 269,8 419,7 379,7 73,8 1 163,4 
3.2.   8,1 3,8 228,6 453,9 323,5 217,6 46,6 1 282,0 
Celkem   10,9 95,6 334,6 791,7 978,2 597,3 120,4 2 928,6 

 

 

Tabulka č. 41 – Nároky IPRM na finanční alokace všech ŘO (ROP SV, TOP) 
dle opatření IPRM (v mil. Kč) 

Opatření Požadované finanční 
alokace od ŘO OP 

1.1. Zvýšení kvality městského prostředí ve středu města 92,8 
1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času 257,6 
2.1. Zvýšení kvality sociálních služeb 48,8 
3.1. Posílení kapacit pro špičkový výzkum ve městě 1 040,9 
3.2. Rozšíření nabídky a zvýšení kvality univerzitního vzdělávání pro lepší 

uplatnitelnost absolventů v praxi    1 281,2 

Celkem 2 721,3 
 

 

Tabulka č. 42 – Finanční a časový harmonogram IPRM dle opatření (způsobilé a 
nezpůsobilé výdaje v mil. Kč)  

Číslo 
opatření 

Rok 
Celkem 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1.1.         23,5 85,6     109,1 
1.2.     53,7 63,4 44,4 149,4     310,8 
2.1.     38,1 25,0         63,1 
Celkem     91,8 88,4 67,9 235,0     483,1 

 

 



Tabulka č. 44 – Dotace na způsobilé výdaje podle jednotlivých let čerpání z ROP  
SV 2.1. (v tis. Kč) 

Opatření 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suma 
dotace 

alokace v % 6% 13% 15% 15% 17% 17% 17% x x 100% 

alokace v mil. Kč 23 236,8 50 346,4 58 092,0 58 092,0 65 837,6 65 837,6 65 837,6 x x 387 280 

N+X (do 30.6.) N+3 N+3 N+3 N+3 N+2 N+2 N+2 x x x 

1.1. Zvýšení kvality 
městského prostředí ve 
středu města 

0 0 0 0 0 20 000 72 769 0 0 92 769 

1.2. Zkvalitnění 
nabídky možností 
trávení volného času 

0 0 0 42 869 49 199 38 625 126 948 0 0 257 641 

2.1. Zvýšení kvality 
sociálních služeb  0 0 0 30 442 18 352 0 0 0 0 48 794 

IPRM celkem  0 0 0 73 311 67 551 58 625 199 717 0 0 399 204 
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Formulář č. 5 - Rozpočet IPRM 
 

1. Rozpočet IPRM  

 Celkové náklady 
Operační program ROP SV 

OP VaVpI OP VpK1 
Rok 

CZV z toho dotace 
v Kč 

2007 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 
2009 0 0 10 903 842 0 
2010 86 599 956 73 310 781 350 719 3 431 942 
2011 80 839 392 67 550 918 182 750 351 63 477 440 
2012 67 933 713 58 625 449 362 447 902 361 278 741 
2013 234 961 356 199 717 152 421 032 235 322 162 675 
2014 0 0 379 703 406 217 561 610 
2015 0 0 73 800 000 46 573 707 
Celkem 470 334 416 399 204 301 1 430 988 455 1 014 486 115 
 
 Povinná a závazná pole 

Sloupce TOP vyplňovat pouze v případě, že IPRM předpokládá i intervence TOP. Počet sloupců 
podle počtu plánovaných  

Pokud město nevyčerpá (čerpání = schválená žádost o platbu) částky z ROP rozpočtované na 
jednotlivé roky do konce následujícího roku, může ŘO ROP rozhodnout o odebrání této alokace.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Sloupce TOP se opakují podle počtu TOP využitých v IPRM 
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2. Rozpočet IPRM podle opatření a aktivit 

Opatření /aktivita ROP SV OP VaVpI OP VpK2 

Číslo Název  
Celkem 

CZV 

Z toho 
dotace ROP 

SV 

Celkem 
CZV 

z toho dotace 
OP VaVpI  

Celkem 
CZV 

z toho dotace 
OP VpK  

Kč 
1.1. 
 

Zvýšení kvality městského prostředí ve středu 
města 109 140 000 92 769 000         

1.1.1. Regenerace a revitalizace klidových zón ve středu 
města (městských parků)  109 140 000 92 769 000         

1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného 
času  308 443 966 257 641 135         

1.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro 
volnočasové aktivity a sport 308 443 966 257 641 135         

2.1. Zvýšení kvality sociálních služeb 52 750 450 48 794 166         
2.1.1. Rozvoj infrastruktury sloužící pro sociální integraci 

skupin ohrožených sociální exkluzí  52 750 450 48 794 166         

3.1. Posílení kapacit pro špičkový výzkum ve městě      1 040 845 122 1 040 845 122     
3.1.1. Vybudování centra excelence       1 040 845 122 1 040 845 122     
3.2. Rozšíření nabídky a zvýšení kvality univerzitního 

vzdělávání pro lepší uplatnitelnost absolventů v 
praxi    

    266 731 258 266 731 258 1 014 486 115 1 014 486 115 

3.2.1. Rozšíření a modernizace infrastruktury pro 
univerzitního vzdělávání     266 731 258 266 731 258     

3.2.2. Zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání         551 670 886 551 670 886 
3.2.3. Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a rozvoj 

partnerství         462 815 229 462 815 229 

 Celkem IPRM 470 334 416 399 204 301 1 307 576 380 1 307 576 380 1 014 486 115 1 014 486 115 
 

                                                 
2 Sloupce TOP se opakují podle počtu TOP využitých v IPRM 
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3. Zdroje financování IPRM 

Číslo Název opatření 
Celkem 

CZV 

Dotace Další veřejné zdroje 
Soukromé 

zdroje 
Finanční 
nástroje 

Půjčky 
EIB Celkem 

z toho 
dotace 
ROP SV 

z toho 
dotace 

OP VaVpI 

z toho 
dotace 
OP VpK 

Celkem Stát Kraj Obec Ostatní 

v tis. Kč 

1.1. 
 

Zvýšení kvality 
městského 
prostředí ve středu 
města  

109 140 92 769 92 769     16 371     16 371      

1.2. 
 

Zkvalitnění nabídky 
možností trávení 
volného času 

308 444 257 641 257 641     50 803   13 749 25 800 11 255    

2.1. Zvýšení kvality 
sociálních služeb  52 750 48 794 48 794     3 956       3 956    

3.1. 
Posílení kapacit pro 
špičkový výzkum ve 
městě 

1 040 845 1 040 845   1 040 845                

3.2. 

Rozšíření nabídky a 
zvýšení kvality 
univerzitního 
vzdělávání pro lepší 
uplatnitelnost 
absolventů v praxi    

1 281 217 1 281 217   266 731 1 014 486              

 Celkem IPRM 2 792 396 2 721 266 399 204 1 307 576 1 014 486 71 130   13 749 42 171 15 211    
 
 

 Povinná a závazná pole  Indikativní informace  Povinná pole, bude-li využito financování TOP 
 



   
 

FORMULÁŘ č. 2  - Seznam schválených dílčích projektů 
 
1a Seznam schválených DP 
 
Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé 

výdaje v Kč 
Z toho dotace v 

Kč 
Cílový OP 

Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Česká abilympijská 
asociace o.s. 

58 130 300,00 53 770 527,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Skautské centrum Vinice v Pardubicích Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, středisko 
„POLARIS“ Pardubice 

39 694 999,00 36 717 874,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. T.J. Sokol Pardubice I, o.s. 35 600 000,00 29 600 000,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Sportovní areál Dašická   Pardubický kraj 65 000 000,00 43 529 412,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. II. 
etapa 

T.J. Sokol Pardubice I, o.s. 5 500 000,00 5 087 500,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Revitalizace Tyršových sadů Statutární město Pardubice 70 000 000,00 64 750 000,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Revitalizace parku na soutoku Labe a Chrudimka Statutární město Pardubice 39 140 000,00 36 204 500,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice Statutární město Pardubice 10 000 000,00 9 250 000,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Návštěvnické centrum Pardubice EXPLOZE POZNÁNÍ Statutární město Pardubice 152 999 000,00 149 000 000,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

Centrum materiálového výzkumu Pardubice   Univerzita Pardubice 978 488 774,00 978 488 774,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum (UNIT) Univerzita Pardubice 260 000 000,00 260 000 000,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 



   
 

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity 
Pardubice 

Univerzita Pardubice 30 000 000,00 30 000 000,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

Platforma památkové péče pro restaurování a obnovu 
(PPP PRO)   

Univerzita Pardubice 20 000 000,00 20 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Centrum pro vzdělávání v dopravě a logistice Univerzita Pardubice 15 000 000,00 15 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí 
zaměstnanců Univerzity Pardubice   

Univerzita Pardubice 8 685 000,00 8 685 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Každý může být šampiónem (inovace výuky sportu 
ve studijních programech Univerzity Pardubice)   

Univerzita Pardubice 14 495 000,00 14 495 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Vytváření vícejazyčného univerzitního prostředí   Univerzita Pardubice 15 776 760,90 15 776 760,90 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání   Univerzita Pardubice 19 341 094,00 19 341 094,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace studijního programu Ošetřovatelství, oboru 
Porodní asistentka akreditovaného na Fakultě 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice zaměřená 
na zlepšení uplatnitelnosti absolventů   

Univerzita Pardubice 7 227 535,00 7 227 535,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Zdravotnické studijní programy v inovaci   Univerzita Pardubice 15 400 000,00 15 400 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Modernizace a zintenzivnění výuky analytické chemie na 
FChT Univerzity Pardubice  

Univerzita Pardubice 22 000 000,00 22 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace studijních programů "Speciální chemicko-
biologické obory" na Univerzitě Pardubice   

Univerzita Pardubice 19 000 000,00 19 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace studijního programu Historických věd Filosofické 
fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování 
Univerzity Pardubice   

Univerzita Pardubice 17 785 486,00 17 785 486,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 



   
 

Filosofické centrum   Univerzita Pardubice 8 404 900,00 8 404 900,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Interdisciplinární modul v anglickém jazyce - inovace 
předmětů čtyř humanitních oborů na FF   

Univerzita Pardubice 16 757 340,00 16 757 340,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Východoevropská studia jako součást studijního programu 
Historické vědy    

Univerzita Pardubice 6 597 500,00 6 597 500,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Teritoriálně-jazyková studia románských a slovanských 
jazyků   

Univerzita Pardubice 10 852 900,00 10 852 900,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj oborů komunitní studia a sociální antropologie 
formou vytvoření nových modulů 

Univerzita Pardubice 14 303 990,00 14 303 990,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj a inovace studijních oborů realizovaných na katedře 
anglistiky a amerikanistiky   

Univerzita Pardubice 13 049 500,00 13 049 500,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj aplikované germanistiky a interkulturní 
komunikace   

Univerzita Pardubice 12 849 400,00 12 849 400,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace bakalářského studijního programu Humanitní 
studia   

Univerzita Pardubice 18 495 800,00 18 495 800,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace doktorských studijních programů historických 
oborů   

Univerzita Pardubice 12 505 612,00 12 505 612,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Implementace moderních řídících postupů s akcentem 
na řízení kvality a rozvoj procesního řízení   

Univerzita Pardubice 14 110 390,00 14 110 390,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj studijních programů, didaktických metod a 
inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia   

Univerzita Pardubice 16 320 500,00 16 320 500,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

LEARN (Zvyšování kvality studia bakalářských studijních 
programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky 
Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do 
výuky)   

Univerzita Pardubice 14 500 000,00 14 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 



   
 

Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe  Univerzita Pardubice 14 800 000,00 14 800 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského 
studijního programu Fakulty restaurování   

Univerzita Pardubice 19 600 000,00 19 600 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace bakalářských studijních programů Fakulty 
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice   

Univerzita Pardubice 19 938 653,34 19 938 653,34 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace magisterských studijních programů Fakulty 
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice   

Univerzita Pardubice 16 104 000,00 16 104 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

STUDY (Inovace bakalářských studijních programů 
Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice 
zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a 
zavedením studijních opor v AJ do výuky)   

Univerzita Pardubice 15 500 000,00 15 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace výuky studijních oborů "Ekonomika a management 
chemických a potravinářských podniků" na Univerzitě 
Pardubice 

Univerzita Pardubice 14 500 000,00 14 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace výuky chemického a procesního inženýrství a 
ochrany životního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 15 000 000,00 15 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace teoretických a praktických předmětů vyučovaných 
Ústavem organické chemie a technologie v bakalářském a 
magisterském studijním programu 

Univerzita Pardubice 12 000 000,00 12 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

OSYPOSY Univerzita Pardubice 12 000 000,00 12 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Pardubice – město elektromobility České vysoké učení 
technické v Praze – Fakulta 
elektrotechnická 

20 000 000,00 20 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Tvorba metodiky Full Cost na univerzitě Pardubice Univerzita Pardubice 10 000 000,00 10 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

PLATFORMY Univerzita Pardubice 30 500 000,00 30 500 000,00 OP Vzdělávání pro 



   
 

konkurenceschopnost 
Partnerství FES-UPa v terciárním vzdělávacím prostředí Univerzita Pardubice 13 090 000,00 13 090 000,00 OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
Rozvoj spolupráce akademické a aplikační sféry Univerzita Pardubice 30 000 000,00 30 000 000,00 OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
Start ve vědě a výzkumu – Příprava začínajících vědeckých 
pracovníků a nadaných studentů elektrotechniky a 
informatiky pro vědecké-výzkumnou práci 

Univerzita Pardubice 10 050 000,00 10 050 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Vzdělávání výzkumných a vývojových pracovníků na FES 
UPa 

Univerzita Pardubice 14 129 283,00 14 129 283,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Tým odborníků pro výzkum a vývoj v dopravě Univerzita Pardubice    40 000 000,00    40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Podpora vytváření kvalitního výzkumného týmu 
v humanitních vědách a jeho zapojení do mezinárodních 
badatelských sítí 
 

Univerzita Pardubice 35 000 000,00 35 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Grant Office - cesta k úspěšným projektům Univerzita Pardubice 25 000 000,00 25 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

SCHOLAR Univerzita Pardubice 15 500 000,00 15 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

POSTA Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci 
terciálního vzdělávání na DPJP a FEI Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 29 000 000,00 29 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály Univerzita Pardubice 40 000 000,00 40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Vědeckovýzkumný tým Centra znalostní společnosti 
TEAM-CZS 

Univerzita Pardubice 13 090 000,00 13 090 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Věda pro papírové artefakty Univerzita Pardubice 19 000 000,00 19 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Tvorba vědeckého týmu pro pokročilou analýzu tkání a 
buněk 

Univerzita Pardubice 40 000 000,00 40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 



   
 

Inovace studijních programů Fakulty ekonomicko-správní 
Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 25 000 000,00 25 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 17 800 000,00 17 800 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace a modernizace výuky fyzikální chemie ve 
studijních programech Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 24 000 000,00 24 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech 
energetických materiálů a realizace staveb 

Univerzita Pardubice 12 000 000,00 12 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Idea univerzity Univerzita Pardubice 15 500 000,00 15 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Efektivní bakalářské vzdělávání v inovovaném studijním 
programu Dopravní technologie a spoje 

Univerzita Pardubice 19 600 000,00 19 600 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů 
Fakulty restaurování   

Univerzita Pardubice 35 000 000,00 35 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů 
realizovaných na Univerzitě Pardubice (IN2) 

Univerzita Pardubice 55.000.000,00 55.000.000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Unicom - Inovace integrované koncepce jazykového 
vzdělávání k zajištění kvality, podpory excelence a 
internacionalizace 

Univerzita Pardubice 43.000.000,00 43.000.000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Záchranářem na Univerzitě Pardubice Univerzita Pardubice 11 500 000,00 11 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Vědecký tým v oboru dopravy a logistiky Univerzita Pardubice 20 000 000,00 20 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Posílení excelentních týmů na Univerzitě Pardubice Univerzita Pardubice 75 000 000,00 75 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

SYNERGY IN  
(DATA ANALYSIS & INTERPRETATION) 

Univerzita Pardubice 40 000 000,00 40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Univerzita Pardubice a kampus bez bariér Univerzita Pardubice 40 000 000,00 40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Chemické elektronické informační zdroje pro výzkum a 
vývoj 

Univerzita Pardubice 109 000 000,00 109 000 000,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 



   
 

Brána vědě/ní otevřená BRAVO Univerzita Pardubice 45 000 000,00 45 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

VAP Výukový areál Polabany Univerzita Pardubice 62 000 000,00 62 000 000,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

Partnerství mezi Čechami a Moravou pro ochranu a rozvoj 
kulturního dědictví 

Univerzita Pardubice 22 000 000,00 22 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií Univerzita Pardubice 95 000 000,00 95 000 000,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

Podpora spolupráce institucí pro růst kvality výuky a 
vzájemný přenos informací - POSPIN 

Univerzita Pardubice 36 000 000,00 36 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Partnerství a spolupráce při vzdělávání a zvyšování 
uplatnění absolventů ekonomicko-  manažerských oborů na 
technických vysokých školách 

Univerzita Pardubice 21 000 000,00 21 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

ZDRAV-NET: Partnerská síť pro zdravotnické studium a 
péči 

Univerzita Pardubice 20 800 000,00 20 800 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 
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PRAVIDLA 
pro přidělování dotací z programu podpory cestovního ruchu na rok 2012 

I. 
Cíle 

V souladu s dokumenty : Strategický plán Statutárního města Pardubic a Koncepce rozvoje cestovního 
ruchu města Pardubic je program podpory cestovního ruchu ( dále jen „FCR" ) určen na tyto cíle: 

 
- zvýšení kvality a vytvoření infrastruktury umožňující rozvoj cestovního ruchu v Pardubicích 
- rozšíření nabídky a zvýšení kvality služeb využívaných návštěvníky města 
- rozšíření nabídky turistických atraktivit 
- vytvoření nabídky produktů cestovního ruchu (balíčků služeb) a nalezení formy jejich    
  nabízení na trhu cestovního ruchu 
- snaha o pozitivní zviditelnění města Pardubic  
- zvýšení počtu návštěvníků města, prodloužení jejich pobytu, zvýšení objemu jimi  
  vynaložených finančních prostředků 
- rozvoj spolupráce a partnerství v oblasti cestovního ruchu 
 
Přidělování dotací se realizuje v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a s ohledem na zákon                 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
 

II. 
Postup při poskytování dotace 

 
 
1. O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba písemně na předepsaném tiskopisu „ Žádost 
o dotaci z Programu podpory cestovního ruchu, který je možné si vyzvednout na Odboru školství, 
kultury a sportu, oddělení kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské 
nám. 1, nebo vyhledat na internetových stránkách města - 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/dotace-granty.html 
Podmínkou projednání žádosti je předložení všech dokladů uvedených v tiskopisu žádosti. Doklady 
musí být v originále nebo ověřené kopii. 
 
2. Řádně vyplněnou žádost včetně příloh je nutné doručit na podatelnu magistrátu na Pernštýnském 
náměstí 1 v uzavřené obálce s nápisem „Žádost o dotaci z Programu podpory CR“ a to v termínu 
do uzávěrky přijímání žádostí uvedeném v bodě 7. Tajemník komise dále předloží žádost k 
projednání komisi rady města pro cestovní ruch. Žádosti, které budou neúplné nebo budou podány 
po uzávěrce, nebudou zařazeny do výběrového řízení. 
 
3. Komise rady města pro cestovní ruch, která je poradním orgánem rady města, posoudí oprávněnost 
žádostí a doporučí radě města přidělit dotaci v požadované výši nebo ve výši odpovídající možnostem 
programu podpory, nebo přidělení dotace radě města nedoporučí, v obou případech s řádným 
zdůvodněním.  
 
4. Rada města, v případě dotací nad 50.000,- Kč Zastupitelstvo města Pardubic (dále jen 
zastupitelstvo města), projedná návrh komise a rozhodne o přidělení dotací. Usnesení rady 
města nebo zastupitelstva města se žadateli písemně nesděluje. 
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5. V případě schválení dotace radou města nebo zastupitelstvem města bude sepsána smlouva  
o poskytnutí dotace mezi žadatelem a Statutárním městem Pardubice, zastoupeným Odborem 
školství, kultury a sportu, oddělením kultury a cestovního ruchu Magistrátu města Pardubic. 
V této smlouvě budou uvedeny veškeré povinnosti, které musí příjemce dotace splnit. Po 
podepsání smlouvy bude zaslána příslušná finanční částka příjemci dotace. 
 
6. U schválené dotace nad 100 tis. Kč doloží žadatel potvrzení od FÚ o bezdlužnosti. Doklad o 
bezdlužnosti bude předkládán před podpisem smlouvy.  
 
7. Termín uzávěrky pro podání žádosti o dotaci na rok 2012 je dne 30. 4. 2012. V případě, že 
nebudou finanční prostředky programu podpory cestovního ruchu plně v tomto kole vyčerpány, 
vyhrazuje si komise pro cestovní ruch možnost vypsání druhého termínu.  
 
                                                                             III. 
                                                             Všeobecné podmínky 

 
 
Subjekt, kterému je dotace poskytnuta, se zavazuje: 

- použít poskytnutou dotaci na smluvně dohodnutý účel 
- ve svém účetnictví odděleně sledovat městem dotovanou akci nebo činnost tak, aby bylo   
  možné zjistit údaje o použití dotace 
- vrátit celou dotaci nebo její část v případě nevyužití celé nebo části poskytnuté částky, dále   
  v případě neprůkazného vyúčtování nebo použití dotace na jiný než dohodnutý účel 
- sjednaným způsobem prezentovat město Pardubice při realizaci podpořené aktivity,  
  pokud není stanoveno jinak, je povinen vždy uvádět, že realizaci aktivity podpořilo Statutární    
  město Pardubice 
- umožnit pověřeným zaměstnancům Magistrátu města Pardubic provedení kontroly využití    
  finančních prostředků přímo na dotované akci, kontroly účetnictví právnické nebo fyzické   
  osoby, případně fyzickou kontrolu majetku pořízeného z dotace 
- po ukončení dotované činnosti předložit vyúčtování včetně kopie výdajových dokladů ve   
  smluveném termínu 
 
Další podmínky : 
- žadatel předloží čestné prohlášení, že nemá žádné nesplněné závazky vůči Statutárnímu městu   
  Pardubice (včetně městských obvodů), ani vůči právnickým osobám, jejichž 100% vlastníkem  
  nebo jejichž zřizovatelem je Statutární město Pardubice  
- žadatel předloží čestné prohlášení o tom, že není v likvidaci či konkurzu a ani nebyl podán  
  návrh na likvidaci či konkurz 
- poskytnutí dotace je vázáno na finanční spoluúčast žadatele, přičemž maximální výše dotace je   
  75% celkových nákladů 
- žadatel si nemůže na jeden projekt či akci požádat o dotaci u Statutárního města Pardubice  

z více zdrojů (z různých programů, rezerv atd.) 
- jako výhoda při získání dotace je považováno využití evropských fondů a dalších zdrojů pro   
  financování  
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. 651Z/2012 dne 
24. 1. 2012 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 

Z Á S A D Y 
pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic  

v roce 2012 
 

I.  
Úvodní ustanovení 

 
1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje v souladu s následujícími právními 

normami: Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, Zákon 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Dále se poskytování těchto dotací řídí Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Pardubice.  

 
2. Společným hlavním smyslem a účelem dotací z Programu podpory sportu města Pardubic je 

podpora uspokojování sportovních potřeb občanů města Pardubic, podpora údržby a provozu 
sportovních zařízení sloužících sportovnímu vyžití občanů města Pardubic nebo podpora 
propagace města Pardubic cestou sportu.  

 
3. S ohledem na to, že žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba s trvalým 

pobytem či sídlem mimo území města Pardubic, je sportovní komise při posuzování žádostí o 
dotace a při rozhodování o poskytování dotací oprávněna vždy posoudit, jakou měrou každá 
jednotlivá žádost svým obsahem směřuje k naplnění hlavního smyslu a účelu podle předchozí 
věty, a žádost nenaplňující tento smysl a účel odmítnout bez jejího zařazení do výběrového 
řízení.     

 
4. Celková výše Programu podpory sportu je limitována objemem finančních prostředků, které 

jsou vyčleněny ve schváleném rozpočtu města Pardubic. 
 

5. Rada města Pardubic, případně Zastupitelstvo města Pardubic (v případě dotace nad 50.000,00) 
může poskytnout finanční dotaci prostřednictvím sportovní komise, pokud žadatel předloží 
písemnou žádost včetně požadovaných příloh na předepsaném formuláři ve stanoveném 
termínu.  

 
6. Místem pro podání žádosti je podatelna Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1.  

 
7. Dotace se poskytuje na základě písemné Smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Pardubice (poskytovatelem) a žadatelem (příjemcem). 
 
 

II.  
Obecné zásady 

 
1. Pro rok 2012 budou poskytovány z Programu podpory sportu tyto typy dotací: 
   1. dotace na tradiční a významné sportovní akce; 
   2. dotace na akce sportu pro všechny; 

  3. dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže; do kategorie mládeže v roce 2012 
patří ta osoba, která se narodila 1. 1. 1993 a později 

   4. granty pro dobrovolné trenéry mládežnických kategorií 
   5. dotace na výkonnostní sport; 
   6. dotace na údržbu a opravy sportovních zařízení; 
   7. dotace na provoz sportovních zařízení; 
   8. dotace na sportovní zařízení pro vrcholový sport; 
    9. dotace na otevření hřišť pro veřejnost; 



10. dotace na krytí části nájemného a energií ve sportovních zařízeních patřících jiným 
subjektům; 

11. dotace na částečnou úhradu mezd správců městských sportovních zařízení; 
12. ostatní dotace. 

 
2. Výši dotace navrhuje sportovní komise radě města, ta o nich rozhoduje, souhrn dotací nad 50 000 

Kč pro jednu právnickou, resp. fyzickou osobu, schvaluje zastupitelstvo města.  
 
3. Dotace jsou navrhovány na základě výběrového řízení – komise provede vyhodnocení žádostí 

o dotaci podaných ve výběrovém řízení a navrhne radě města poskytnutí dotace. 
 
4. Do výběrového řízení budou přijaty pouze žádosti, které 

- odpovídají schváleným zásadám pro příslušný typ dotace; 
- jsou podány na formulářích vydaných odborem komunitních služeb, vyplněny objektivními 

a věrohodnými údaji ve všech bodech podle pokynů a vysvětlivek vydaných k těmto 
formulářům a podepsány statutárním orgánem právnické či fyzické osoby, která žádost 
předkládá; 

- jsou předloženy spolu s kopií dokladu prokazujícího právní subjektivitu žadatele (je–li 
žadatelem fyzická osoba, předloží občanský průkaz) a doloženým jménem osoby, která je 
statutárním (či obdobným) orgánem (např. zápisem z poslední valné hromady subjektu atd.); 

- jsou předloženy s prohlášením, že žadatel souhlasí po přidělení dotace se zveřejněním jména 
příjemce, účelu a výše poskytnutých finančních prostředků;  

- jsou předloženy s potvrzením, že žadatel nemá nesplněné závazky vůči finančnímu úřadu 
(u poskytovaných částek do výše Kč 100 tis. lze potvrzení od FÚ nahradit čestným 
prohlášením); 

- jsou předloženy s čestným prohlášením o neexistenci nesplněných závazků vůči městu 
Pardubice (vč. městských obvodů), obchodním společnostem, jichž je město přímo či 
nepřímo ovládající osobou (DPmP, a. s., SmP, a. s., MRFP, a. s., BČOV, a. s.), OSSZ, 
zdravotním pojišťovnám, státním fondům či jiným státním organizacím; 

- jsou předloženy s čestným prohlášením o tom, že organizace není v likvidaci či úpadku a ani 
nebyl podán návrh na likvidaci či úpadek; 

- jsou předloženy ve vyhlášeném termínu pro podávání žádostí o dotace. 
Do výběrového řízení nebude přijata žádost subjektu, který obdržel v roce 2011 dotaci z Programu 
podpory sportu, ale nepředložil včas (do 15. 1. 2012, nebylo – li ve smlouvě o poskytnutí dotace 
uvedeno jinak) vyúčtování dotace.  

  
5. Žadatel o dotaci má následující povinnosti:  

- umožnit členům sportovní komise a úředníkům Magistrátu města Pardubic provést kontrolu 
pravdivosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o dotaci; 

- umožnit členům sportovní komise a úředníkům Magistrátu města Pardubic kontrolu 
organizace a kontrolu využití poskytnuté dotace; 

- vést operativní statistickou a účetní evidenci u akcí dotovaných z prostředků Programu 
podpory sportu; 

- předkládat podrobný rozpočet akce u akcí dotovaných z prostředků Programu podpory sportu 
u dotací typu č. 1, 2, 6 a 12; 

- provést vyúčtování poskytnuté dotace;  
- uvádět na plakátech, propozicích, pozvánkách, výsledcích, apod., že na akci byla poskytnuta 

dotace z prostředků města Pardubic; 
- uvést dotovanou akci (pokud je to možné) v databázi Informačního centra města Pardubic; 
- v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených v žádosti o dotaci nebo 

nevyužití dotace na poskytnutý účel vrátit příslušnou částku na účet města. 
 

6. Po schválení dotace radou resp. zastupitelstvem města bude sepsána mezi městem Pardubice a 
příslušnou právnickou či fyzickou osobou smlouva o poskytnutí dotace z  prostředků města 
Pardubic z rozdělením na jednotlivé typy dotací. Ve smlouvě budou uvedeny veškeré povinnosti, 
které musí příjemce dotace splnit. Po podepsání smlouvy bude zaslána příslušná finanční částka 
příjemci dotace.  

 



7. Dotace jsou v každém případě konečné a nejvýše možné, nemohou být zvyšovány z jakéhokoli 
důvodu. Výše dotací je závislá na schváleném rozpočtu Programu podpory sportu města. 
Sportovní komise má právo na kontrolu využití dotace. V případě zjištění nedostatků, jako je 
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů nebo nevyužití dotace na poskytnutý účel, je 
příjemce dotace povinen vrátit poskytnutou finanční částku, při vážných nedostatcích se 
vystavuje riziku vyřazení svých žádostí o dotace z výběrových řízení v příštím období. 

 
8. Termín pro předložení žádostí o dotace v roce 2012 je 20. 2. 2012. 
 
9. Místem pro podání  žádosti  je  podatelna  Magistrátu  města  Pardubic, budova radnice na 

Pernštýnském  nám. č. 1,. Formuláře žádostí  jsou  k  dispozici  na  odboru  školství, kultury a 
sportu MmP (Mgr.  K.  Svoboda, tel. 466 859 473) nebo na oficiálních internetových stránkách 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/magistrat/dotace-granty.html   

 
 

III. 
Zásady pro jednotlivé druhy dotací 

 
1. 

Dotace na významné a tradiční sportovní akce 
 

1. Dotace je určena na podporu pořádání významných a tradičních sportovních akcí. Město svým 
finančním příspěvkem vyjadřuje svou podporu těmto akcím. 

Rozdělení sportovních akcí : 
a) jednorázové sportovní akce v daném roce – např. světové a evropské poháry, mistrovství světa 

či Evropy 
b) sportovní akce s dlouholetou tradicí (více jak 10 let, výjimečně i méně), které dlouhodobě 

přispívají k image města a mají zpravidla ve svém názvu i název města 
c) sportovní akce s mezinárodní účastí, které se pořádají pravidelně, ale ještě nesplňují podmínky 

bodu b), přesto jsou významnou propagací sportu 
 
2. Pořadatel, který obdrží dotaci na pořádanou akci, se zavazuje, že se v propagačních materiálech 

či výsledcích objeví logo s názvem „Město Pardubice podporuje sport“. V případě, že se jedná o 
akci mezinárodního významu, bude toto logo uváděno ještě v anglické mutaci. 

 
3. Sportovní komise si vyhrazuje právo, že v případě nesplnění podmínek v bodě 2. bude 

v následujícím roce příslušnému pořadateli, který bod porušil, finanční částka krácena až o 50%. 
 

 
2. 

Dotace na akce sportu pro všechny 
 
1. Dotace ze sportovního fondu mohou obdržet na základě žádosti o poskytnutí dotace všichni 

pořadatelé (právnické a fyzické osoby pořádající akce sportovního charakteru) na akce a 
sportovní aktivity pořádané pro mládež a občany města Pardubic, kteří nejsou členy ani nejsou 
registrováni v tělovýchovných jednotách a klubech. Cílem je zapojení co největšího počtu 
mládeže a občanů Pardubic do sportovních a tělovýchovných aktivit. 
 

2. Dotace nejsou určeny na činnost, provoz a investice pořadatelů, na účast v mistrovských 
soutěžích všech stupňů, na pořádání a účast na turnajích, na zájezdy do ciziny, prázdninová 
soustředění a tábory mimo město apod.  

 
3. Dotace jsou přidělovány na základě výběrového řízení především na: 

a) náborové závody, soutěže i výběrové tréninky ne delší než 2 x 3 dny (á 2 hod.) neregistrované 
mládeže (žactvo a dorost);  



b) přebory žáků a studentů pardubických škol a učilišť v individuálních i kolektivních sportech 
pořádaných formou ligy města, mistrovství města nebo olympiád, a to ve formách i termínech 
projednaných ve sportovních svazech vedoucích k odstranění duplicit a kumulace akcí; 

c) na dlouhodobé školy a výuky (delší než 3 měsíce, tj. min. 30 hodin) v individuálních i 
kolektivních sportech pro pardubickou dosud neregistrovanou mládež; převážnou část 
nákladů těchto akcí hradí rodiče;  

d) pořádání sportovních akcí, závodů, soutěží, lig apod. pro převážně neregistrované občany 
Pardubic. Preferovány budou zejména akce harmonizující s pardubickým sportovně – 
víkendovým kalendářem sportu pro všechny, který by v ideálním případě pokryl celý 
kalendářní rok, akce menšího charakteru doporučujeme hradit z rozpočtů městských obvodů; 

e) prázdniny se sportem a tělovýchovou pro mládež Pardubic pořádané přímo ve městě; 
převážnou část nákladů těchto akcí hradí rodiče.  

 
4. Kritéria pro případnou dotaci a její výši jsou především: 

bod 3a) dotace může být pouze menší než schodek celé akce při použití obvyklých cen, část 
schodku musí nést i pořadatel, v jehož zájmu je nábor pořádán; 

bod 3b) případný schodek akce bude snížen pro finanční příspěvek města při využívání hřišť, 
tělocvičen, hal, cvičišť apod. v majetku nebo pronájmu města, škol všeho druhu, ale i 
v majetku pořádajících organizací; 

bod 3c) případná částečná úhrada schodku je podmíněna tím, že dotace bude menší než 
příspěvek rodičů, který bude vyčíslen v předpokládaných příjmech; 

bod 3d) u akcí této skupiny se předpokládá v příjmech úměrné vložné účastníků a případný 
sponzoring, dotace nemusí zcela krýt plánovaný schodek 

 
5. Žádost o dotaci na akci místního významu postoupit prioritně k vyřízení příslušnému ÚMO, 

nikoliv MmP. Z Programu podpory sportu MmP nebude přispíváno na drobné akce, na něž by 
byla poskytnuta dotace nižší než 1 000 Kč 

 
6. Pořadatel vede operativní evidenci o počtu účastníků. 
 
7. Komise provádí kontrolu jednotlivých akcí, na které byla poskytnuta dotace. 
 

 
3. 

Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže 
 
1. Dotace je určena k úhradě nákladů za provoz sportovišť (nájem a krytí provozních nákladů 

tělocvičen, hal, ledových ploch, plaveckých bazénů a dalších sportovišť, apod.) využívaných pro 
pravidelnou a dlouhodobou sportovní činnost dětí a mládeže (s výjimkou institucí typu DDM, 
jejichž činnost je dotována z jiných zdrojů). 

 
2. O dotaci na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže žádá právní subjekt (sdružení občanů, 

jehož hlavní činností je sportovní a tělovýchovná činnost, tj. tělovýchovné a tělocvičné jednoty, 
sportovní kluby, apod.) na příslušném tiskopise. 

 Právní subjekt uvede:           
a) počet členů žactva a dorostu v oddílu k 31. 12. 2011 (vyjma členů na hostování v jiné TJ, SK). 

Každá TJ, SK s více sportovními oddíly odevzdá dotazníky vyplněné po oddílech, nikoli za 
celou TJ, SK. Tento počet ověří nejbližší střešní orgán (ČSTV, ČOS, ÚAMK apod.) a své 
údaje stvrdí podpisem a razítkem odpovědného pracovníka; 

b) výši měsíčních příspěvků žactva a dorostu v roce 2011  
c) průměrný počet akcí za týden, kterých se žactvo a dorost účastní. Akcí se rozumí plánovaná, 

odborně řízená a pravidelně prováděná tělocvičná (sportovní) činnost o minimální době 
trvání 60 minut, která je součástí dlouhodobě probíhajícího procesu (min. 10 měsíců v roce); 
příkladem akce je trénink, závod, utkání, turistický výlet; 

d) přehled využívaných sportovišť žactvem a dorostem. 
Výše uvedené údaje doloží žadatel     
a) jmenným seznamem aktivních členů k 31. 12. 2011, který bude v souladu s evidencí 

příspěvků za uplynulé roční období; 



b) rozvrhem tréninkových hodin jednotlivých kategorií mládeže;  
c) případně rozlosováním soutěží spolu se soupiskami družstev včetně výsledkových listin 

(případně prezenčních listin z jiných sportovních akcí – zájezdů, výletů, soustředění apod.).  
 
3. Sportovní komise provede vyhodnocení žádostí, případně provede kontrolu přímo u  žadatele, na 

základě toho navrhne výši dotace pro jednotlivé právní subjekty, přičemž přihlíží k bodům 2a – 
2d. 

 
4. Komise využije údaje z žádosti (výše vynakládaných nákladů na sportování dětí a mládeže, výše 

členských a oddílových příspěvků, využívání sportovních a tělovýchovných zařízení města i 
spolků apod.) pro svou další činnost. 

 
5. Dotace na spolkovou sportovní činnost dětí a mládeže z prostředků města nemůže překročit 

částku, kterou vynaloží na sportovní činnost TJ (členské příspěvky). 
 

 
4. 

Granty pro dobrovolné trenéry mládežnických kategorií 
 
1. Grant je určen na odměny pro aktivní (již činné) trenéry zajišťující pravidelné sportování dětí a 

mládeže ve vybraných sportovních odvětvích. Grant se neposkytne na trenéry, kteří mají 
profesionální či poloprofesionální trenérskou smlouvu. Trenér musí mít alespoň základní 
trenérskou kvalifikaci pro dané sportovní odvětví. 

 
2. O grant žádá právní subjekt (sdružení občanů, jehož hlavní činností je sportovní a tělovýchovná 

činnost, tj. tělovýchovné a tělocvičné jednoty, sportovní kluby, apod.) na příslušném tiskopise. 
 
3. Sportovní komise při vyhodnocení žádosti o grant přihlíží k:  

- počtu svěřenců 
- objemu tréninkových hodin 
- času strávenému účastí v soutěžích 

 
4. Grant bude poskytnut pro komisí stanovený počet trenérů po dobu 10 měsíců v měsíční výši 400 

Kč. Grant je zaslán právnímu subjektu, který zajistí realizaci odměny v souladu s platnými 
právními předpisy.  

 
 

5. 
Dotace na výkonnostní sport 

 
1. Dotace je poskytována na podporu výkonnostního sportu sportovních oddílů a klubů 

v Pardubicích.  
 
2. Podkladem pro určení výše dotace je žádost o poskytnutí dotace s přílohou (Dotazník o sportovní 

úspěšnosti), který vyplňuje každý žadatel o poskytnutí dotace.  
 
3. Sportovní komise provede vyhodnocení dotazníků bodovým systémem. 
  
4. Hodnocení sportovní úspěšnosti:  

- u individuálních sportů se hodnotí sportovní výsledky dorostu, juniorů a dospělých v roce 2011, 
resp. v  dlouhodobé soutěži 2010/2011; u kolektivních sportů současná výkonnost, tj. účast 
v dlouhodobé soutěži 2011/2012; 

- do hodnocení se započítávají výsledky jednotlivců do 8. místa v mistrovství ČR v roce 2011 (na 
umístění na 9. a horším místě v mistrovství ČR se nebere zřetel); 

- výsledky družstev v individuálních sportech se započítávají do 8. místa v mistrovství ČR v roce 
2011 (na umístění na 9. a horším místě v mistrovství ČR nebude komise brát zřetel), 
v kolektivních sportech současné postavení v soutěžích, a to maximálně v páté nejvyšší soutěži 



(účast v šesté a nižší soutěži nebude sportovní komisí hodnocena). Rovněž nebude hodnocena 
účast v soutěži, která je na nižší než regionální (krajské) úrovni; 

- při hodnocení sportovní úspěšnosti se přihlíží k velikosti sportovního odvětví v ČR (počet členů 
ve sportovním svazu); 

- bodové hodnocení: 
 
a) jednotlivci (individuální sporty) 

Počet  Umístění v soutěžích   
členstva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8. 

do 5 000 8 6 5 4 3 2 1 
od 5 001 do 20 000 10 8 6 5 4 3 2 
nad 20 000  12 10 8 6 5 4 3 

 
boduje-li jednotlivec ve více disciplínách ve stejné věkové kategorii, započtou se do sportovní 
úspěšnosti nejlepší 3 výsledky; 
u sportů, kde je možné v MČR získat méně než 3 výsledky, se výsledky donásobí na stejnou 
úroveň (koef. 3 v případě 1 možného výsledku, koef. 3/2 v případě 2 možných výsledků) 
získá-li jednotlivec body ve stejné disciplíně ve více věkových kategoriích, započítává se jen 
jedna (vyšší) bodová hodnota; 
výsledná bodová hodnota výsledku dospělých u individuálních sportů se násobí koeficientem 
1,2. 

 
b) družstva (u sportů, kde vedle individuálních soutěží existují i soutěže družstev) 

 
Počet  Umístění v soutěžích   

členstva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. - 8. 
do 5 000 10 8 6 5 4 2 1 
od 5001 do 20 000  20 15 10 8 6 4 2 
nad 20 000 30 25 20 15 10 8 5 

 
Body získané podle tabulky za umístění se vynásobí počtem členů družstva podle jednotlivých 
sportů: 
kolektivní sporty: 
americký fotbal 40, baseball 24, basketbal 12, curling 6, florbal 16, fotbal 18, futsal 12, házená 
16, hokejbal 22, in-line hokej 16, korfbal 16, lakros 23, lední hokej 22, národní házená 12, 
nohejbal 10, pozemní hokej 16, rugby 22, softbal 17, vodní pólo 16, volejbal 12 
individuální sporty: 
atletika 26, badminton 8, billiard 4, boby 6, box 10, cyklistika 6, ČUBU 10, extrémní sporty 4, 
golf 8, in-line bruslení 4, jachting 6, jezdectví 4, judo 10, kanoistika 9, krasobruslení 20, kuše 4, 
kuželky 7, lukostřelba 4, lyžování 4, metaná 5, moderní gymnastika 6, moderní pětiboj 5, 
orientační běh 8, pétanque 4, plavání 12, radiový OB 8, sáně 6, sportovní gymnastika 6, 
squash 6, stolní tenis 6, šachy 8, šerm 6, taekwon-do ITF 6, tenis 12, thajský box 10, triatlon 6, 
veslování 20, vzpírání 10, zápas 10. 
 
Sportům, které mají možnost získat body v jednotlivcích a družstvech, se dosažené body 
družstvy násobí koeficientem 0,4. 
 
Výsledek v olympijských sportech (tedy sportech, které jsou aktuálně zařazené na program 
OH 2012 v Londýně), se násobí koeficientem 2, u neolympijských sportů koeficientem 1. 
 
 
 
 
 
 



c) družstva – dorost a junioři (u kolektivních sportů) 
 

Počet  Umístění v soutěžích 
členstva 1. 2. 3. 4. 5. 

do 5 000 5 4 3 2 1 
od 5001 do 20 000 10 8 6 4 2 
nad 20 000 15 10 8 6 4 

 
 
 d) družstva - dospělí (u kolektivních sportů) 

 
Počet  Umístění v soutěžích 

členstva 1. 2. 3. 4. 5. 
do 5 000 10 8 6 4 2 
od 5001 do 20 000 15 12 10 6 4 
nad 20 000 30 20 15 10 6 

 
(z důvodu rozlišení kvality soutěží mezi kategoriemi dospělých a dorostu a většího věkového 
rozsahu kategorie dospělých jsou rozlišeny soutěže dospělých a dorostu a juniorů) 
Body získané podle tabulky za umístění se vynásobí počtem členů družstva podle jednotlivých 
sportů (viz výše). 
Získaný počet bodů je vynásoben konstantou, která je limitována výší rozpočtu na výkonnostní 
sport ve sportovním fondu.  
Po vynásobení koeficientem vyjde dotace, která se vynásobí tzv. stupňovým koeficientem. Ten 
odlišuje počet stupňů struktury soutěží v daném sportovním odvětví pro danou věkovou 
kategorii. Koeficient je v rozmezí od 1,1 do 2,0. (např. je - li soutěž desetistupňová, je koef. 2, je 
- li sedmistupňová, je koef. 1,7 atd.). 
 
(Příklady koeficientů u některých druhů sportů dle aktuální struktury jejich soutěží: 
fotbal - muži 2 
Futsal – muži 1,8 
fotbal - dorost, volejbal - dospělí 1,7   
futsal - muži, basketbal - muži, hokejbal - muži, lední hokej – muži, florbal - muži 1,6 
volejbal - starší dorost, futsal - junuioři 1,5 
házená - dospělí, lední hokej – junioři, florbal - junioři 1,4 
basketbal - dorost a ženy, hokejbal - dorost a junioři, softbal - muži, házená - dorost, lední hokej - dorost, 
volejbal - mladší dorost, nohejbal – muži, fotbal – ženy, florbal - ženy 1,3 
softbal – junioři, florbal - juniorky 1,2 
lední hokej – ženy, fotbal – dorostenky a juniorky 1,1) 

 
6. Komise využije údajů z dotazníků pro svou další činnost. 
 
 

6. 
Dotace na údržbu a opravy sportovních zařízení 

 
1. Dotace je určena k zajištění údržby a oprav sportovních zařízení, která jsou v majetku občanských 

sdružení se sídlem v Pardubicích, nikoli v majetku jiných subjektů. Sportovní komise však může 
učinit výjimku, a to např. pokud je sportovní zařízení v majetku města. V tomto případě však 
zajistí opravy či údržbové práce vlastník objektu, kterým je odbor majetku a investic MmP, 
kterému budou finanční prostředky na akci přesunuty ze sportovního fondu změnou rozpočtu 
(rozpočtovým opatřením).  

 



2. Dotace je určena na sportovní zařízení nacházející se na území města Pardubice, výjimečně i na 
zařízení, nacházející se mimo území města Pardubice. Upřednostňovány  budou žádosti o dotace 
na zařízení, nacházející se na území města Pardubice. 

 
3. Při výběru se hodnotí tato kritéria: 

a) naléhavost oprav z hlediska dalšího zachování majetku a jeho funkčnosti 
b) přístupnost široké veřejnosti pro využití volného času mládeže 
c) využití pro mládežnickou základnu sportovních oddílů 
d) využití pro pohybové aktivity tělesně postižených obyvatel 
e) propagace a reprezentace města (úspěšnost) 
f) spolufinancování z jiných zdrojů 
g) doba realizace 

 
4. Žadatel musí po případném schválení dotace splnit podmínky vyplývající ze zákona o zadávání 

veřejných zakázek, pokud realizace dotované akce tomuto zákonu podléhá. 
 
5. V případě schválení dotace na údržbu je žadatel povinen současně s předložením vyúčtování 

dotace (do 31. 10. 2012) předložit také fotodokumentaci provedených prací. 
 
6. Při rekonstrukci a opravách bude dotace vyplacena až následně po podání vyúčtování a 

fotodokumentace, a to do 30. 9. 2012.  
 

 
7. 

Dotace na provoz sportovních zařízení 
 
1. Dotace je určena na provoz sportovních zařízení na území města Pardubic, která jsou v majetku 

TJ či SK nebo TJ či SK na ně mají dlouhodobou smlouvu o nájmu. Podmínkou je, aby sportovní 
zařízení sloužilo především ke sportovní a tělovýchovné činnosti pardubických občanů. Dotace 
nebude poskytována na zařízení, které slouží převážně ke komerčním aktivitám nesportovního 
charakteru. 

 
2. Dotace se vztahuje na tato sportovní zařízení: 

- sportovní haly 
- tělocvičny 
- otevřená hřiště 
- tenisové, volejbalové a nohejbalové kurty 
- loděnice 
- fotbalová hřiště 
- hřiště na malou kopanou 
- herny  na stolní tenis 
- běžecké či jiné dráhy a atletické sektory 
- kuželny 

 
3. Komise stanoví na každý druh sportovního zařízení, uvedeného v bodě 2, pevnou částku, kterou 

bude sportovní zařízení dotovat.  
 

 
8. 

Dotace na sportovní zařízení pro vrcholový sport 
 
1. Dotace je určena pro kluby, které provozují vrcholový sport. 
 
2. Dotace je poskytována sportovním klubům na úhradu energií v zařízeních sloužících 

vrcholovému sportu nebo na úhradu nájemného v zařízeních, kde sportovní kluby vrcholový 
sport provozují také, ale které není v jejich vlastnictví. Vztah sportovních klubů k dotovaném 
sportovnímu zařízení musí být ověřitelný (výpisem z listu vlastnictví, smlouvou o pronájmu atd.) 

 



3. Dotace je poskytována čtvrtletně vždy na základě vyúčtování předcházejícího čtvrtletí. 
Vyúčtováním se rozumí kopie faktury dodavatele energie a kopie dokladu o zaplacení 
fakturované částky, v případě poskytnutí dotace na nájemné v cizím zařízení kopie faktury 
nájemného s kopií dokladu o zaplacení fakturované částky. 

 
4. Dotace je vypočítána na základě vyúčtování příspěvku na energie (nájemného) za předcházející 

rok a může činit až 100 % skutečných nákladů na energie (nájemné) v příslušném kalendářním 
roce, pro který je příspěvek poskytnut. V případě, že dotace bude vyšší, je klub povinen rozdíl 
vrátit.  

 
5. Dotace se poskytuje pouze na sportovní činnost ve vybraném zařízení. Provozovatel tohoto 

zařízení předloží čtvrtletně rozpis využití daného sportovního zařízení s rozdělením na 
sportovní využití a komerční využití, a v tomto poměru bude dotace na energie krácena.  

 
6. Za zařízení sloužící pro vrcholový sport jsou komisí považována tato zařízení: 

- plochodrážní stadion AMK Zlatá přilba Pardubice 
- městský atletický stadion   
- skokanská hala a běžecký tunel TJ Sokol Pardubice 1 
- městská basketbalová hala v Pardubicích na Dukle 
- loděnice AROSA Českého veslařského klubu Pardubice 
- Letní stadion Pardubice 
Komise považuje za zařízení pro vrcholový sport i jiná sportovní zařízení v Pardubicích (ČEZ 
aréna Pardubice, Plavecký areál, Dostihové závodiště, sportovní areál Ohrazenice…). Tato 
sportoviště jsou však financována z jiných zdrojů nebo ze zdrojů sportovního fondu popsaných 
v bodě 11. 

 
 

9. 
Dotace na otevření hřišť pro veřejnost 

 
1. Dotace je určena samostatnému právnímu subjektu (TJ, SK, škola atd.), který otevře svoje hřiště 

pro veřejnost, především dětem a mládeži, a to celoročně v době mimo školního vyučování. 
 
2. Dotovaný subjekt zajistí vhodnou osobu (správce), která bude dbát na dodržování  provozního 

řádu hřiště, a nezbytné hygienické zázemí (WC). 
 
3. Dotace je určena částečně na mzdu správce a částečně na údržbu a provoz otevřeného hřiště. 

Dotovaný subjekt si o využití přidělených prostředků rozhoduje sám.  
 
4. Výběr hřišť, na jejichž otevření veřejnosti bude poskytnuta dotace, je výhradně v kompetenci 

sportovní komise či jiných orgánů města (rada, zastupitelstvo). 
 
5. Příjemce dotace je povinen výrazně označit nejpozději do 31.5.2012 na informační tabuli 

dodanou Magistrátem města Pardubic na vhodném místě (zejména u vchodu do hřiště) 
skutečnost, že se jedná o dotované hřiště pro veřejnost, a to způsobem na místě schváleném 
pověřeným členem sportovní komise. 

 
 

10. 
Dotace na krytí části nájemného a energií ve sportovních zařízeních patřících jiným 

subjektům. 
 
1. Dotace je určena samostatnému právnímu subjektu (TJ, SK apod.), který provozuje svoji 

pravidelnou sportovní a tělovýchovnou činnost v zařízeních, která patří jinému subjektu. 
 
2. Dotovaný subjekt má s vlastníkem uzavřenou řádnou nájemní či jinou smlouvu, na základě které 

sportovní zařízení užívá. 
 



3. Dotace může být poskytnuta na hrazení části energií nebo na krytí části nájemného po 
předložení platné nájemní smlouvy systémem poskytování dotací na zařízení pro vrcholový 
sport popsaným v bodě IX. 

 
4. Prioritu mají subjekty pracující s mládeží a se zdravotně postiženými dětmi či dospělými.  
 

 
11. 

Dotace na částečnou odměnu správců městských sportovních zařízení 
 
1. Dotace je určena na částečnou odměnu správci městského sportovního zařízení, který je 

zaměstnancem občanského sdružení (TJ, SK), jež na uvedeném zařízení vykonává svoji 
pravidelnou sportovní činnost a má s vlastníkem zařízení uzavřenou nájemní smlouvu. 

 
2. Sportovní komise sama navrhne, která zařízení (resp. které SK, TJ) budou takto podporována, 

na tyto dotace nebude vypisováno výběrové řízení. 
 
3. Dotace bude poskytnuta ve výši 10 tis. Kč měsíčně, celkem 120 tis. Kč ročně. Smlouva na 

poskytnutí dotace bude uzavřena s příslušným subjektem (TJ, SK), který je zaměstnavatelem 
správce, a to ve výši celé roční dotace. 

 
4. V roce 2012 bude sportovní komise podporovat tato sportovní zařízení: 

a) Městský atletický stadion  
b) Městská basketbalová hala 
c) Letní stadion Pardubice 
d) Sportovní areál Ohrazenice 
e) Areál Na Dolíčku 
f) Areál PAMAKO 

 
 

12. 
Ostatní dotace 

 
1. Sportovní komise může na základě posouzení individuální žádosti navrhnout i dotace v jiných 

zdůvodněných případech.  
 
2. Tato dotace může být poskytnuta pouze právnímu subjektu (sdružení občanů, jehož hlavní 

činností je sportovní a tělovýchovná činnost, tj. tělovýchovným a tělocvičným jednotám, 
sportovním klubům apod.). 

 
3. Mezi takto podporované akce a činnosti patří např.: 
- účast na reprezentačních akcích typu mistrovství světa či Evropy, světových či evropských 

pohárů atd. 
- činnost handicapovaných sportovců 
- účast na družebních sportovních akcích v partnerských městech Pardubic 
- mimořádné materiální a technické vybavení nezbytné pro fungování činnosti klubu, jednoty 

či celého sportovního odvětví ve městě 
- nenadálá účast klubu či jednoty v nejvyšších soutěžích či jiných akcích, která má pro město 

mimořádný význam a může pro něj mít přínos mediální, finanční atd. 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

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

schválení jednotlivých dotací v orgánech města.  
 
Projednáno Komisí pro sport RmP dne 16. 1. 2012  
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
 
 
 

Dodatek č. 3 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dále na základě usnesení  
č. xxxx Z/2011 ze dne 24. 1. 2012 
  

 
vydává dodatek č. 3 ke zřizovací listině ze dne 30. 10. 2009 

 
 

příspěvkové organizace 
Sociální služby města Pardubic 

 
 

v tomto znění: 
 
 

Čl. I 
 

1. Článek III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti se mění a nově zní takto:  
 
Sociální služby města Pardubic je příspěvkovou organizací Statutárního města Pardubice vystupující 
v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. 
 
Sociální služby města Pardubic se nečlení na jednotky, které by vystupovaly v právních vztazích 
vlastním jménem. 
 
Organizační složky organizace nemají právní subjektivitu a jsou jimi: 
 
• Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice. 
• Domov pro seniory Dubina Pardubice. 
• Denní stacionář Slunečnice Pardubice. 
• Pečovatelská služba Pardubice a obcí Pardubicka s Linkou sociální pomoci se základním 

sociálním poradenstvím. 
 
Sociální služby města Pardubic je organizace zřízená k poskytování sociálních služeb, která  
v zařízeních podle § 34 odst. 1, písm. b), e), f) zákona č. 108/2006 Sb. zajišťuje v hlavním předmětu 
činnosti služby sociální péče podle § 40, 46, 49, 50 zákona č. 108/2006 Sb. podrobně vymezené takto: 
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1. Sociální služby pobytové poskytované domovy pro seniory jsou určeny a to: 
• v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice: 

- pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nejsou schopny se  
o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, a to ani za využití podpory rodinných příslušníků  
a pečovatelské služby. Služba je poskytována zájemcům přednostně s trvalým pobytem v okrese 
Pardubice, 

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

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

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

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

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

 
3. Sociální služby ambulantní poskytované pečovatelskou službou a denním stacionářem 

jsou určeny: 
• v Pečovatelské službě Pardubice: 

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

 
• v Denním stacionáři Slunečnice Pardubice: 

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

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

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

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

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

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

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

při nástupu nebo během pobytu  
- fakultativní činnosti pro uživatele 
 

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

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

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

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

- plnění dalších povinností v souladu s  platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. 
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Čl. II 
 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.  
Tento dodatek č. 3 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města 
Pardubic. Účinný je od 1. 2. 2012. 

 
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí zřizovací listiny.  
 
 
 
V Pardubicích dne:  

 
 
 
 
 
 

 
MUDr. Štěpánka Fraňková 
primátorka města  
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Příloha č. 2 zřizovací listiny: 
 

 
Rozsah a hodnota nemovitého majetku předávaného do správy 

 
 
Zřizovatel: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21  Pardubice, IČ: 00274046 
 
Příspěvková organizace: Sociální služby města Pardubic, Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice 2,  
IČ: 75090970 
 
 

 
Prohlášení zřizovatele (vlastníka) 

 
Zřizovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem dále uvedených nemovitostí a předává je do  
správy příspěvkové organizaci Sociální služby města Pardubic, když je jako jejich vlastník zapsán 
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 50001 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Pardubice: 
 

1) pozemek 233/120 o výměře 3.597 m² v kú. Studánka (objekt Domova pro seniory 
Pardubice Dubina – zahrada okolo penzionu), 

2) pozemek 233/121 o výměře 233 m² v kú. Studánka (objekt Domova pro seniory 
Pardubice Dubina – zahrada okolo penzionu), 

3) pozemek st. 1264 o výměře 102 m² v kú. Studánka (spojovací chodba mezi objekty č.p. 
648 a č.p. 649 Domova pro seniory Pardubice Dubina), 

4) stavba bez čp/če – jiná stavba na pozemku st. 1264 v kú. Studánka (spojovací chodba 
mezi objekty č.p. 648 a č.p. 649 - objekt Domova pro seniory Pardubice Dubina), 

5) pozemek p.p.č. 623/16 o výměře 25 m² v kú. Pardubice (část plochy budovaného 
přístřešku pro odpad v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice), 

6) pozemek 4992 o výměře 4 m² v kú. Pardubice (DpS U Kostelíčka), 

7) pozemek 4994 o výměře 29 m² v kú. Pardubice (DpS U Kostelíčka) 

8) pozemek st. 10967 o výměře 309 m² v kú. Pardubice (DpS U Kostelíčka), 

9) pozemek st. 482/01 o výměře 846 m² kú. Pardubice – změna výměry (DPS U Kostelíčka) 

10) pozemek 4993 o výměře 14 m² v kú. Pardubice (DPS U Kostelíčka) 

11) pozemek 623/8 o výměře 1.186 m² v kú. Pardubice – změna výměry (DPS U Kostelíčka) 

12) pozemek 623/17 o výměře 28 m² kú. Pardubice (DPS U Kostelíčka) 

13) pozemek st. 10975 o výměře 36 m² v kú. Pardubice (DPS U Kostelíčka) 

14) budova novostavby na st.pp.10967 a 10975 v kú. Pardubice (DPS U Kostelíčka) 
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Hodnota předávaného majetku 

 
Pozemky  
pozemek 233/120 17 985,00 Kč 
pozemek 233/121 1 165,00 Kč 
pozemek st. 1264 510,00 Kč 
pozemek p.p.č. 623/16 125,00 Kč 
pozemek 4992 3 200,00 Kč 
pozemek 4994 23 200,00 Kč 
pozemek st. 10967 247 800,00 Kč 
pozemek st. 482/1 1 067 220,00 Kč 
pozemek 4993  17 640,00 Kč 
pozemek 623/8  10 199,60 Kč 
pozemek 623/17  240,80 Kč 
pozemek st. 10975  309,60 Kč 

Pozemky ∑ 
1 389 595,00 

 
 
 
Budovy, stavby Pořizovací cena v Kč k 1. 12. 2011  
Přístavba domova pro seniory Štrossova č. p. 35 74 399 588,39 Kč 
stavba bez čp/če – jiná stavba na pozemku st. 1264 2 217 041,36 Kč 
Celkem ∑  76 616 629,75 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
Zápis 

 

z XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
 

které se konalo dne 24. 1. 2012 od 14:00 hodin 
 

ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 
 
 
Přítomni:            37 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:      2 členové zastupitelstva 
 
Neomluveni:      - 
 

J e d n á n í 
 

XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka  F r a ň k o v á,  primátorka 
města. Úvodem přivítala všechny přítomné, z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 31 členů. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 6 členů zastupitelstva města. 
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Martin  B í l e k 
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
- Valéria K m o š ť á k o v á 
- Jiří  L e j h a n e c 
- Jan  N ě m e c 
 
 
Ověřovateli zápisu z XII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Aleš  K l o s e 
- Ladislav  K o u d e l k a 
 
Písemné připomínky nedošly. Zápis z XII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
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Ověřovateli zápisu z XIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Zdenek  K ř i š ť á l 
- Vít  V a v ř i n a 
 
 

 
I. 

Schválení programu zasedání 
 
Z programu jednání byly staženy následující body, které by měly být následně projednány na zasedání 
ZmP dne 30. 1. 2012: 
Bod č. 7 „Problematika společnosti Dostihový spolek a. s.“  
Bod č. 16 „Změna v obsazení dozorčí rady společnosti Městský rozvojový fond Pardubice a.s.“ 
Bod č. 20 „Mimořádné dotace do sportu“  
Bod č. 25 „Pardubické hudební jaro, mezinárodní festival od r. 2013“  
 
Program XIII. řádného zasedání Zastupitelstva města byl schválen vč. přijatých změn takto:  
(pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
1. Zpráva o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Pardubic  
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 
Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 
  
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
  
3. Úprava rozpočtu města na rok 2011 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
    Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
  
4. I. úprava rozpočtu města na rok 2012 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
    Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
  
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Junák - svaz skautů a skautek ČR 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Petra Dvořáková, odbor ekonomický  
  
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce - Dostihový spolek a.s. 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Petra Dvořáková, odbor ekonomický  
  
7. STAŽENO  
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8. Rekonstrukce třídy Míru  
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
Z: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic 
    Petra Nacu, vedoucí odboru hlavního architekta 
 
9. Žádosti o dotace - OPŽP, Nadace ČEZ, MMR 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Petr Harišová, odbor ekonomický  
       
10. Trojsměna nemovitostí mezi městem, Pardubickým krajem a Českou republikou 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Aleš Uchytil, kancelář tajemníka  
  
11. Změna OZV o regulaci provozování VHP 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
  
12. Zrušení OZV o místním poplatku za provozovaný VHP 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
  
13. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky 
Z: Romana Kudrnová, odbor majetku a investic  
 
14. Revitalizace parku Tyršovy sady  
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Karolína Koupalová, odbor hlavního architekta  
     Aleš Berka, odbor ekonomický  
     Jan Chvojka, odbor majetku a investic  
  
15. IPRM Přitažlivé město 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Aleš Berka, odbor ekonomický 
  
16. STAŽENO  
  
17. Pravidla pro přidělování dotací z programu podpory cestovního ruchu na rok 2012 
P: Jan Němec, člen rady města  
Z: Miloslava Matějková, kancelář primátora  
  
18. Zásady pro poskytování dotací z Programu podpory sportu 
P: František Brendl, náměstek primátorky   
Z: Kazimír Svoboda, odbor školství, kultury a sportu  
  
19. Dotace z programu podpory kultury 
P: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  
Z: Iva Kamenická, odbor školství, kultury a sportu  
  
20. STAŽENO 
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21. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině  příspěvkové organizace Sociálních služeb města Pardubic 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Ivona Seidlová, odbor sociálních věcí  
     Lukáš Fauler, odbor školství, kultury a sportu  
  
22. Záměr zřízení ZUŠ Statutárním městem Pardubice 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu  
  
23. Zrušení organizační složky - Multikulturní centrum Pardubice 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Jana Procházková, vedoucí odboru sociálních věcí  
      
24. Pracovněprávní vztahy 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Aleš Uchytil, kancelář tajemníka  
 
25. STAŽENO 
 
26. Diskuse 
 
 
Informativní zprávy: 
 
Průběh výstavby plaveckého areálu 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
Z: Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
 
 
Ostatní:  

- dopis pana Dušana Kvasničky ve věci poskytnutí slevy na nájmu v souvislosti s rekonstrukcí 
domu Jana Palacha 2767 

- veřejný dopis pana Bohumila Nováka, člena občanského sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE - 
vyjádření názoru na případné vybudování základny pro výcvik cizích pilotů 

- e-mail pana Viliama Hanuše – vyjádření názoru na rekonstrukci třídy Míru 
  
 
Na stůl členové zastupitelstva obdrželi následující materiály: 
- zprávu č. 1 „Zpráva o činnosti MmP a RmP od posledního zasedání ZmP“ 
- dodatek ke zprávě č. 4 „I. úprava rozpočtu na rok 2012“ 
- doplňující informace k bodu č. 8 „Třída Míru“ 
- opravenou přílohu ke zprávě č. 21 „Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Sociální služby města Pardubic“ 
- odpovědi na dotazy pana Ing. Rubeše vznesené na ZmP dne 13. 12. 2011 k inovaci spalovací 

technologie pardubického krematoria 
- názory občanů na rekonstrukci třídy Míru 
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II. 

Pořadí projednávaných zpráv 
 
 

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

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 
- přednesla zprávu o činnosti rady města a magistrátu města 
 
 
V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
 
Petr Klimpl – podal nový návrh na usnesení → viz přijaté usnesení č. 615Z/2012 
 
 
Přijaté usnesení č. 614 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od 
posledního zasedání Zastupitelstva města Pardubic. 
 
 
Přijaté usnesení č. 615 Z/2012  (pro 29, proti 0, zdrž. 6, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
zaslat všem zastupitelům seznam prioritních investičních akcí města v dalších letech, 
který byl podkladem pro sestavení rozpočtu na rok 2012. 
Z: Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
T: 31. 1. 2012 
 
 
 

2. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
Zpravodaj: Václav Stříteský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
- okomentoval předložené návrhy na usnesení 
- v rámci diskuse byly staženy návrhy na usnesení č. 4, 5, 6 a 7 
 
V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
 
Michal Koláček 
Vítězslav Čapek 
Martin Bílek 
Jiří Srbek 
Václav Stříteský 
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Radim Fülle 
Václav Snopek 
Štěpánka Fraňková 
p. xxxxxxxxxxxxxx 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 616 Z/2012  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodej části p.p.č. 615/5 o výměře 629 m2 k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek 
domu ve Studánecké ulici č.p. 1278-1279, Pardubice, IČ 25953079, se sídlem Studánecká 
1278, Bílé předměstí, Pardubice, za cenu 715,-Kč/m2 za podmínky oddělení části 
pozemku v šíři 1 m, v němž je umístěn soubor veřejného osvětlení a vytyčení kabelové 
trasy divizí VO SmP a.s. z důvodu přesného vymezení průběhu vedení VO a za podmínky 
doložení geometrického plánu na oddělení pozemku žadatelem. 
Z: Vladimíra Pilná 
T: 31.1.2013 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 617 Z/2012  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. R u š í  
usnesení ZmP ze dne 21.6.2011 č.313 Z/2011. 
II. S c h v a l u j e  
1. směnu části p.p.č. xxxx o výměře 23 m2 k.ú. Studánka ve vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx Pardubice za část pozemků p.p.č. xxxx o 
výměře 9 m2, část p.p.č. xxxx o výměře 11 m2, část p.p.č. xxxx o výměře 3 m2 (celkem 23 
m2) k.ú. Studánka ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem 
Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Z: Vladimíra Pilná  
T: 31.1.2013 
2. prodej části p.p.č. xxxxx o výměře 46 m2 k.ú. Studánka xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Pardubice, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx Pardubice, po 
doložení geometrického plánu na oddělení části pozemku žadatelem za cenu 1.000,-
Kč/m2. 
Z: Vladimíra Pilná  
T: 31.1.2013 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 618 Z/2012  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodej částí p.p.č. 553/1 o celkové výměře 1675 m2 označených GP č. 652-243/2011 jako díl 
"a" o výměře 164 m2, díl "b" o výměře 179 m2, díl "c" o výměře 179 m2, díl "d" o výměře 
196 m2, díl "e" o výměře 156 m2, díl "f" o výměře 98 m2, díl "g" o výměře 98 m2, díl "h" o 
výměře 130 m2, díl "i" o výměře 151 m2, díl "j" o výměře 98 m2, díl "k" o výměře 98 m2, díl 
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"l" o výměře 128 m2 k.ú. Nemošice společnosti NEOLAND spol. s r.o., IČ 26000512, se 
sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Za Pasáží 1609, za cenu 800,- Kč/m2, a to postupně 
vždy po zápisu rozestavěné stavby řadového rodinného domu do katastru nemovitostí na 
pozemcích, ke kterým se jednotlivé díly výše uvedeným GP slučují, a za podmínky změny 
druhu pozemku.  
Z: Vladimíra Pilná  
T: 31.1.2013 
 
Návrh č. 8  
Přijaté usnesení č. 619 Z/2012  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení části xxxx o výměře 19 m2 k.ú. Pardubice od xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, v, 
všichni trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Pardubice, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Hradec Králové dle zásad pro majetkoprávní vypořádání. 
Z: Dagmar Balousová  
T: 31.1.2013 
 
Návrh č. 9 
Přijaté usnesení č. 620 Z/2012  (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu výměry u části p.p.č. 537/1 k.ú. Staročernsko v usnesení Zastupitelstva města 
Pardubic č. 403 Z/2011 bod 1  ze dne 20.9.2011 z výměry 450 m2 na výměru 496 m2 (dle GP 
č. 188-489/2011 p.p.č.537/3 k.ú.Staročernsko). 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.9.2012 
 
 
Stažený návrh na usnesení č. 4  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1. statutárnímu městu Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, vzdání 
se předkupního práva k objektu č.p.645 v části obce Studánka na st.p.č. 608 v k.ú.Studánka. 
Z: Dagmar Balousová  
T: 31.1.2013 
2. prodej části st.p.č. 608 o výměře 214 m2 k.ú. Studánka společnosti GRANIT servis s.r.o., IČ 
25929640, se sídlem Staré Hradiště u Pardubic, Fáblovka 540, za cenu 500,-Kč/m2 po doložení 
listiny o vlastnictví objektu čp. 645, Blahoutova ulice a geometrického plánu na oddělení části 
pozemku žadatelem. 
Žadatel bude písemně upozorněn na podmínku OD, že v rámci rekonstrukce objektu je nutné 
provést výpočet dle ČSN 736110 - počet parkovacích stání a následně tato místa vybudovat . 
Z: Vladimíra Pilná  
T: 31.1.2013 
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Stažený návrh na usnesení č. 5  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1. statutárnímu městu Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, vzdání 
se předkupního práva k objektu č.p.452 v části obce Polabiny na st.p.č. 6923 v k.ú.Pardubice. 
Z: Dagmar Balousová  
T: 31.1.2013 
2. prodej st.p.č. 6923 o výměře 662 m2 k.ú. Pardubice společnosti GRANIT servis s.r.o., IČ 
25929640, se sídlem Staré Hradiště u Pardubic, Fáblovka 540, za cenu 500,-Kč/m2 po doložení 
listiny o vlastnictví objektu č.p.452, ul. Brožíkova. 
Žadatel bude písemně upozorněn na podmínku OD, že v rámci rekonstrukce objektu je nutné 
provést výpočet dle ČSN 736110 - počet parkovacích stání a následně tato místa vybudovat . 
Z: Vladimíra Pilná  
T: 31.1.2013 
 
 
Stažený návrh na usnesení č. 6  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1. statutárnímu městu Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, vzdání 
se předkupního práva k objektu bez č.p. v části obce Polabiny na st.p.č. 9461 v k.ú.Pardubice. 
Z: Dagmar Balousová  
T: 31.1.2013 
2. prodej st.p.č. 9461 o výměře 307 m2 k.ú. Pardubice společnosti GRANIT servis s.r.o., IČ 
25929640, se sídlem Staré Hradiště u Pardubic, Fáblovka 540, za cenu za cenu 500,-Kč/m2 po 
doložení listiny o vlastnictví objektu bez č.p. ul.Lonkova. 
Žadatel bude písemně upozorněn na podmínku OD, že v rámci rekonstrukce objektu je nutné 
provést výpočet dle ČSN 736110 - počet parkovacích stání a následně tato místa vybudovat . 
Z: Vladimíra Pilná  
T: 31.1.2013 
 
 
Stažený návrh na usnesení č. 7  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
1. prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí č. 260/1 
o výměře 23318 m2 (dle GP č. 296-81/2011 díl "a") k.ú. Chvaletice společnosti Elektrárna 
Chvaletice a.s., IČ 28786009, se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 41/3591-2011 ve výši 2,052.000,- Kč.  
Z: Vladimíra Pilná  
T: 31.1.2013 
2. nabídnout k prodeji část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence 
nemovitostí č. 260/1 o výměře 42315 m2 a pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ 
Evidence nemovitostí č. 260/1 o výměře 44576 m2 k.ú. 
Chvaletice společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., IČ 28786009, se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 
227, za cenu ve výši 1,026.000,- Kč. 
Z: Vladimíra Pilná  
T: 31.1.2013 
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3. 
Úprava rozpočtu města na rok 2011  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- okomentoval předložené návrhy na usnesení 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 621 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. splátka půjčky Dostihového spolku 
a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 -
Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 000,0 tis. splátka půjčky TJ Sokol Pardubice -
předfinancování projektu a zároveň snížení výdajové části rozpočtu Obecná rezerva 
rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.  
III. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 340,5 tis. splátka půjčky České abilympijské 
asociace a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 
- Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
IV. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis.z položky 
213. příjmy z pronájmu majetku Ubytovna Češkova na položku 211. příjmy z vlastní 
činnosti Ubytovna Češkova (správce 711 - Odbor majetku a investic) na základě 
požadavku auditu. 
V. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 748,0 tis. z položky 213. 
příjmy z pronájmu hrobových míst na položku 211. příjmy z provozování hřbitovů 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Přijaté usnesení č. 622 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 297,0 tis. pol. 213. Příjmy z pronájmu 
hrobových míst a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položka Obecná rezerva 
rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 354,0 tis. z položky 
Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku Platba za 
objednané služby - provoz hřbitovů (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
III. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17 396,1 tis. z položky 
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Nadměrný odpočet DPH (PaP, kanalizace, koupaliště) na položku Obecná rezerva 
rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
 
 

4. 
Úprava rozpočtu města na rok 2012  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- okomentoval předložené návrhy na usnesení, doplnil je o další návrh č. 11 
- požádal členy zastupitelstva o opravu předložené přílohy návrhu na usnesení č. 1 na str. 11 (Přesuny 

v rozpočtu města na rok 2012) – přesun č. 1: snížení přesunu kapitálových finančních prostředků 
z Kč 10 000,0 tis. na Kč 8 000,0 tis. 

 
V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
Petr Klimpl 
Aleš Uchytil 
Aleš Vavřička 
Jiří Rozinek 
Štěpánka Fraňková 
Miroslav Baťa 
Martin Bílek 
Václav Snopek 
Ladislav Koudelka 
František Brendl 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 623 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
I. úpravu rozpočtu města na rok 2012 včetně přesunů finančních prostředků v jeho 
kompetenci, které jsou součástí přílohy tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 624 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky Dobrovolný svazek obcí Hradubická Labská - členský příspěvek (správce 
414 - Kancelář primátora) ve výši Kč 50,0 tis. z položky Obecná rezerva rozpočtu (správce 
598 - Ekonomický odbor). 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 625 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výši Kč 90,0 tis. v rámci položky Náklady soudních 
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řízení (správce 914 - Kancelář tajemníka) z běžných výdajů na běžné transfery. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 626 Z/2012  (pro 21, proti 3, zdrž. 11, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace Dance studiu HPM v Pardubicích, IČ 67441858, na organizační 
zajištění účasti Dance studia HPM na Mistrovství světa v interpretačním umění 2012 v 
Los Angeles v USA, ve dnech 4. - 15. července 2012, ve výši Kč 170,0 tis. z rezervy rady.
Dotace poskytnuta v režimu de minimis. 
 
 
Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 627 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 do rozpočtu na rok 2012 ve 
výši Kč 80,0 tis. a zároveň pokrytí výdajové položky "HC ČSOB Pojišťovna Pardubice -
úpis akcií" ve stejné výši (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 628 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové stránky rozpočtu o dotaci z Pardubického kraje ve výši Kč 
100,0 tis. jako podporu provozování stanic automatického imisního monitoringu a 
zároveň její přeposlání na MO V - Dukla ve výši Kč 50,0 tis. a MO VII - Rosice nad 
Labem (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 629 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Na základě rozhodnutí Rady města Pardubic o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
"Rozvoz stravy ze školních vývařoven na výdejny na období od 1. 3.2012 do 31. 12.2014" 
hradit dodavateli Multi-Invent s.r.o., IČ 42937574 náklady na rozvoz do max. výše Kč 1 
250,0 tis. za každý jeden rok 2012, 2013, 2014 (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). 
 
 
Návrh č. 8 
Přijaté usnesení č. 630 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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I. S c h v a l u j e  
Přesun na příjmové straně rozpočtu ve výši Kč 39 000,0 tis. z položky MRFP - náhrady za 
energie v pronajatých bytech a nebytových prostorách na položku Ostatní nedaňové 
příjmy ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
Úpravu rozpočtu MRFP a.s., dle přiložené tabulky. 
 
 
Návrh č. 9 
Přijaté usnesení č. 631 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z položky Údržba veřejné zeleně na 
položku "Společnost pro krajinářskou tvorbu - příspěvek" (správce 1015 - Odbor 
životního prostředí). 
 
 
Návrh č. 10 
Přijaté usnesení č. 632 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z položky Program podpory 
cestovního ruchu (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na položku Program 
podpory cestovního ruchu (správce 414 - Kancelář tajemníka). 
 
 
Návrh č. 11 
Přijaté usnesení č. 633 Z/2012  (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 000,0 tis. z položky Obecná rezerva 
rozpočtu (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Dokončení výplat dávek 
sociální péče za rok 2011" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
 

5. 
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Junák - svaz skautů a skautek ČR  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- uvedl, že Junák nestihl vyúčtovat dotaci z důvodu dílčího posunu realizace projektu do roku 2012. 

Proto je zde předkládán dodatek upravující termín pro vyúčtování dotace, a to do konce tohoto 
roku. 

 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 634 Z/2012  (pro 37, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodloužení termínu vyúčtování dotace poskytnuté Junák - svaz skautů a skautek ČR, 
středisko "POLARIS" Pardubice, IČ: 60159928, nejpozději do 31. 12. 2012 a změnu textu v 
čl. II odst. 5 smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 22. 9. 2010, který nově bude znít: 
"Čerpáním dotace se rozumí úhrada výdajů vzniklých při realizaci činnosti." dle dodatku 
č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 22. 9. 2010, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 

6. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce - Dostihový spolek a.s.  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 635 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 3, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodloužení termínu splatnosti půjčky vč. úroků poskytnuté Dostihovému spolku a.s., IČ: 
48155110, nejpozději do 30. 4. 2012 dle dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 4. 4. 2006, 
který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 

7. 
Problematika společnosti Dostihový spolek a. s. 

- STAŽENO  
 
 
 
 

8. 
Třída Míru  

 
Zpravodaj:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky 
- uvedl, že tento bod je zde opětovně předkládán z důvodu žádosti 23 členů zastupitelstva o znovu 

projednání této problematiky 
- uvedl, že osobně vždy prosazoval (i celý klub ČSSD) třídu Míru jako pěší zónu, svůj názor nezměnil  
- dále uvedl, že zastupitelé dostali elektronicky i písemně požadované podklady obsahující 

ekonomický rozbor investičních a provozních nákladů, vyjádření architekta Waltera a DPMP a.s. 
k jednotlivým variantám, a dále harmonogram rekonstrukce v souvislosti s čerpáním prostředků 
IPRM 

- vyjádřil se ke zveřejněným článkům v tisku. 
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V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (na základě písemné přihlášky do diskuse) 
Jindřich Tauber 
Miroslav Petráň 
Petr Klimpl – podal pozměňující návrh na usnesení (viz přijaté usnesení č. 637/2012)  
Miroslav Rubeš 
Aleš Vavřička 
Vladimír Bakajsa 
Jakub Rychtecký 
Michal Koláček 
Anna Kučerová 
Jan Němec 
Milan Košař 
Libor Slezák 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (na základě písemné přihlášky do diskuse) 
Evžen Erban 
xxxxxxxxxxxxxxxxx (na základě písemné přihlášky do diskuse) 
Tomáš Pelikán 
Josef Kubát 
Alexandr Krejčíř 
Miroslav Baťa 
Jiří Lejhanec 
František Brendl – podal pozměňující návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh na usnesení) 
Jiří Komárek  
Václav Snopek  
 
Přijaté usnesení č. 636 Z/2012  (pro 22, proti 2, zdrž. 0, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
své usnesení č. 317 Z/2006. 
 
 
Přijaté usnesení č. 637 Z/2012  (pro 30, proti 2, zdrž. 4, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
rekonstrukci třídy Míru a Sladkovského ulici (v úseku mezi třídou Míru a Sukovou třídou) 
v následujícím rozsahu: 

- vybudování pěší zóny na třídě Míru: 
o se zachováním obousměrného provozu městské hromadné dopravy s tím, 

že v úseku od ulice Sladkovského po náměstí Republiky budou ve 
vyčleněném jízdním pruhu vedeny linky MHD 

o s ponecháním regulované dopravní obsluhy 
o se zachováním provozu cyklistů po celé délce třídy Míru 

- úpravu Sladkovského ulice (v úseku mezi třídou Míru a Sukovou třídou) se 
zachováním obousměrného provozu individuální dopravy, provozu MHD a 
podélným parkovacím stáním 
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- celkový limit nákladů na rekonstrukci třídy Míru a Sladkovského ulici (povrchy, 
úpravy trakčního vedení, městský mobiliář, vyvolané přípojky) činí 150 mil. Kč 
s tím, že na financování způsobilých nákladů budou maximálně využity 
prostředky IPRM. 

 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 11, proti 5, zdrž. 21, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
realizovat třídu Míru s omezeným jednosměrným provozem trolejbusové dopravy a regulovanou 
dopravní obsluhou s umožněním pohybu cyklistů. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
realizovat třídu Míru v projektovaném rozsahu při zachování omezené dopravy MHD. 
 
 
 

9. 
Žádosti o dotace - OPŽP, Nadace ČEZ, MMR  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 

- okomentoval předložené návrhy na usnesení 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 638 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace zeleně - arboretum Pardubic" z 
Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace 
urbanizované krajiny, jež může dosáhnout výše až 75% uznatelných nákladů. Celkové 
náklady projektu jsou vyčísleny na cca 2 000 tis. Kč. Výše celkových nákladů projektu, 
včetně způsobilých výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na 
zhotovitele stavby. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.5 
Podpora regenerace urbanizované krajiny, financování projektu "Revitalizace zeleně -
arboretum Pardubic", ve výši minimálně 25% v rámci uznatelných nákladů a 100% v 
rámci neuznatelných nákladů. Tyto prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu města na rok 
2012 (str. 53, řádek 108,109). 
 
 
Přijaté usnesení č. 639 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
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podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka - I. 
etapa - část A" z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora revitalizace 
bývalých vojenských areálů", jež může dosáhnout výše až 75% uznatelných nákladů. 
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 6 091 169,50 Kč.  
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj financování projektu 
"Revitalizace bývalého vojenského areálu Hůrka" nejméně ve výši 25% v rámci 
uznatelných nákladů projektu a 100% v rámci neuznatelných nákladů. Tyto finanční 
prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu na rok 2012 (str. 52, řádek 67). 
 
 
Přijaté usnesení č. 640 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o grant na projekt "Oranžové hřiště - Víceúčelové hřiště ZŠ E. Košťála" z 
programu Nadace ČEZ "Oranžové hřiště pro rok 2012", jež může dosáhnout výše až 1 
000 tis. Kč z celkových nákladů, které jsou vyčísleny na cca 2 300 tis. Kč. V rámci projektu 
bude realizován stavební objekt "07 - víceúčelové hřiště 15x32 m", který je součástí 
celkové rekonstrukce venkovních hřišť u ZŠ E. Košťála. Výše celkových nákladů projektu 
bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
II. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace z programu Nadace ČEZ "Oranžové hřiště pro rok 2012" 
dofinancování projektu "Oranžové hřiště - Víceúčelové hřiště ZŠ E. Košťála" do výše 
celkových nákladů. Prostředky na rekonstrukci venkovních hřišť ZŠ E. Košťála jsou 
vyčleněny v rozpočtu města na rok 2012 (str.54, řádek 143). 
 
 
Přijaté usnesení č. 641 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci ve výši 4 000 tis Kč na projekt "Regenerace panelového Karla IV. 
- 5. etapa" z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace 
panelových sídlišť". Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca 8 000 tis. Kč. Zbylé 
finanční prostředky na celkovou cenu díla ve výši 4 000 tis. Kč budou hrazeny z vlastních 
zdrojů MOI (je pokryto v rámci rozpočtu MOI) a budou upřesněny na základě 
provedených výběrových řízení. 
 
 
Přijaté usnesení č. 642 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci ve výši 4 000 tis. Kč na projekt "Regenerace panelového Dubina -
lokalita 5 a" z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj "Podpora regenerace 
panelových sídlišť". Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na cca16 500 tis. Kč. Zbylé 
finanční prostředky na celkovou cenu díla ve výši 12 500 tis. Kč budou hrazeny z vlastních 
zdrojů MOIII (úpravou rozpočtu MOIII) a budou upřesněny na základě provedených 
výběrových řízení. 
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Přijaté usnesení č. 643 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci ve výši 4 000 tis. Kč na projekt "Regenerace panelového Polabiny 
- Pravý břeh Labe (Centrum Polabiny 4 - etapa I)" z podprogramu Ministerstva pro 
místní rozvoj "Podpora regenerace panelových sídlišť". Celkové náklady projektu jsou 
vyčísleny na cca 11 000 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky na celkovou cenu díla ve výši 7 
000 tis. Kč budou hrazeny z vlastních zdrojů MOII (úpravou rozpočtu MOII) a budou 
upřesněny na základě provedených výběrových řízení. 
 
 
 

10. 
Trojsměna nemovitostí mezi městem, Pardubickým krajem a Českou republikou  
 
Zpravodaj:   Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 

- uvedla, že ve schváleném memorandu bylo deklarováno, že s největší pravděpodobností tato 
trojsměna proběhne pod hlavičkou jedné smlouvy. Požadavek Ministerstva spravedlnosti ČR 
byl ve smyslu uzavření smluv mezi jednotlivými stranami, které si nemovitosti vzájemně darují. 
Proto jsou předloženy dva návrhy na usnesení v uvedeném znění. 

- ujistila členy zastupitelstva, že trojsměna je pro město výhodná, neboť nejenom že získá 
pozemek pod rozestavěnou halou ČSTV, ale v případě schválení převodu ZUŠ pod město tak 
darováním od Pk získá i budovu ZUŠ v Havlíčkově ul. 

 
V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
Petr Klimpl 
Štěpánka Fraňková 
Miroslav Rubeš 
Jiří Lejhanec 
Libor Slezák 
Jiří Skalický 
 
Přijaté usnesení č. 644 Z/2012  (pro 32, proti 1, zdrž. 4, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku st.p.č. 9609 a pozemku p.č. 383/1 v 
obci a v katastrálním území Pardubice, mezi statutárním městem Pardubice, jakožto 
obdarovaným a Českou republikou- Krajský soud v Hradci Králové, jakožto dárcem, a to 
ve znění přílohy tohoto usnesení. 
 
 
Přijaté usnesení č. 645 Z/2012  (pro 32, proti 1, zdrž. 4, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu budovy čp. 116 stojící na pozemku označeném 
jako st.p.č. 280/1 a pozemku st.p.č. 280/1 v obci a katastrálním území Pardubice, mezi 
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statutárním městem Pardubice, jakožto dárcem a Pardubickým krajem, jakožto 
obdarovaným, a to ve znění přílohy tohoto usnesení. 
 
 

11. 
Změna OZV o regulaci provozování VHP  

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 

- důvodem předložení této novely je požadavek MO I, který zjistil, že v době schvalování 
vyhlášky jedna z nových provozoven (Veselka) v této době již měla povolení Ministerstva 
financí ČR k provozování hracího terminálu. MO I tak doporučil městu zahrnout i tuto 
provozovnu do obecně závazné vyhlášky. 

 
V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
Jan Němec 
Radim Fülle 
Aleš Uchytil 
Jiří Lejhanec 
Miroslav Rubeš 
Milan Chmelař 
 
Po diskusi byl předložený návrh stažen s tím, že zpráva bude předložena na příštím zasedání ZmP. 
 
Stažený návrh na usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o 
regulaci výherních hracích přístrojů. Znění obecně závazné vyhlášky č. X/2012 je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 
 

12. 
Zrušení OZV o místním poplatku za provozovaný VHP  

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  

- důvodem předložení zrušení obecně závazné vyhlášky je přijetí zákona č. 485/2011 dne 30. 12. 
2011, kterým byl tento místní poplatek zrušen. Tento zákon nově stanoví odvod z loterií a 
jiných obdobných her do rozpočtu města. 

 
Bez rozpravy 

  
 
Přijaté usnesení č. 646 Z/2012  (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 13) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 11/2011, o 
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní 
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terminál a herní místo lokálního herního systému. Znění obecně závazné vyhlášky č. 
X/2012 je přílohou tohoto usnesení. 
 
 

13. 
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  

 
Zpravodaj:  Martin Bílek, náměstek primátorky 

- okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 647 Z/2012  (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 15) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
Příloha usnesení nemůže být z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách města 
zveřejněna. Je proto občanům města Pardubic k dispozici na Organizačním oddělení MmP. 
 
 

14. 
Revitalizace parku Tyršovy sady  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 

- byla snaha o předložení co nejobsáhlejšího a nejvýstižnějšího materiálu. V úvodu požádal členy 
zastupitelstva, aby k tomuto tématu zaujali rozhodné stanovisko, tedy buď pokračování 
v projektu, nebo jeho úplné zrušení. 

- informoval o současném přezkumu dokumentu o kácení stromů. Žádné rozhodnutí v této věci 
není v platnosti, přezkumný orgán rozhodne a jeho závěr bude muset být do projektu 
zapracován. Osobně je přesvědčen, že rozsah kácení nebude tak značný. 

- dále upozornil, že po vysoutěžení dodavatele stavby se navýšily investiční náklady projektu o 13 
milionů, tedy z původních 70 mil. na 83 mil. Kč s tím, že do této ceny nemůže být s ohledem na 
čerpání prostředků z IPRM zahrnuta výstavba dvou plánovaných kaváren. 

- v závěru rozpravy podal nový návrh na usnesení týkající se ukončení celého projektu (viz 
nepřijaté usnesení) 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jiří Lejhanec  
František Brendl 
Štěpánka Fraňková 
Jan Němec – podal pozměňující návrh na usnesení 
Miroslav Rubeš 
Miroslav Petráň  
Ladislav Koudelka 
Radim Fülle 
xxxxxxxxxxxxxxxxx – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
Petra Nacu 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx (na základě písemné přihlášky do diskuse) 
Václav Snopek 
Petr Klimpl 
Aleš Vavřička 
Evžen Erban 
Milan Košař 
Michal Koláček 
Martin Bílek 
Josef Kubát 
 
 
Přijaté usnesení č. 648 Z/2012  (pro 22, proti 6, zdrž. 8, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o stavu projektu revitalizace parku Tyršovy sady 
II. S o u h l a s í  
s koncepcí revitalizace parku dle projektu zpracovaného atelierem New Visit, s.r.o. 
III. U k l á d á  
náměstku Brendlovi pokračovat v přípravě realizace projektu revitalizace parku 
 
 
Přijaté usnesení č. 649 Z/2012  (pro 22, proti 6, zdrž. 8, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. R u š í  
usnesení č. ZM/218/2011 ze dne 29.3.2011, kterým bylo schváleno podání žádosti o dotaci 
na projekt "Revitalizace Tyršových sadů" z Regionálního operačního programu NUTS II 
Severovýchod. 
II. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace Tyršových sadů" z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod (oblast podpory 2.1) v rámci IPRM 
"Přitažlivé město". Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 83 mil. Kč (vč. DPH) a 
předpokládaná výše dotace z Regionálního operačního programu je 85% (tj. 70,55 mil. 
Kč). 
III. S c h v a l u j e  
v případě přidělení dotace na projekt "Revitalizace Tyršových sadů" z Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod (oblast podpory 2.1) financování 
zbývajících výdajů (tj. výdajů, které nebudou pokryty dotací) z rozpočtu města v letech 
2012 a 2013. Pro rok 2012 je v rozpočtu vyčleněno 70,55 mil. Kč dotace a 12,3 mil. Kč 
vlastní zdroje. 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 7, proti 15, zdrž. 14, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
vypsat novou soutěž na zpracování projektu revitalizace Tyršových sadů, který by byl založen na 
postupné víceleté přeměně parku a zohlednění budoucích provozních nákladů. 
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Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat:  (pro 5, proti 17, zdrž. 14, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
ukončení veškerých prací spojených s přípravou realizace projektu "Revitalizace Tyršových sadů" 
dle projektové dokumentace ateliéru New Visit. 
II. U k l á d á  
náměstkovi Brendlovi připravit pro příští jednání ZmP zprávu o veškerých krocích spojených s 
ukončením přípravy realizace projektu (vztah k IPRM, odpisy dokončené PD, ukončení 
smluvních vztahů atd.). 
 
 

15. 
IPRM Přitažlivé město  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 

- oznámení o změně č. 8 je podáváno z důvodu změny finančního a časového harmonogramu a 
aktualizace seznamu dílčích projektů 

 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 650 Z/2012  (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Oznámení o změně č. 8 IPRM "Přitažlivé město", které je uvedeno v příloze tohoto 
usnesení a tvoří jeho nedílnou součást a jehož předmětem je změna finančního a 
časového harmonogramu IPRM a aktualizace seznamu dílčích projektů. 
 
 

16. 
Změna v obsazení dozorčí rady společnosti MRFP a. s.  

- STAŽENO  
 
 

17. 
Pravidla pro přidělování dotací z programu podpory cestovního ruchu na rok 2012  
 
Zpravodaj: Jan Němec, člen rady města 

- stručně okomentoval předložený materiál, dochází k posunutí termínu pro odevzdání žádostí, a 
to do 30. 4. 2012. 

- dále upozornil na chybu v příloze a požádal o její opravu (změna odboru magistrátu uvedeného 
v čl. II, odst. 1 a 5)  

 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 651 Z/2012  (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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Pravidla pro přidělování dotací z programu podpory cestovního ruchu na rok 2012. 
 
 

18. 
Zásady pro poskytování dotací z Programu podpory sportu  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 

- stručně okomentoval předložený materiál 
- na základě diskusního příspěvku pana Snopka upravil důvodovou zprávu. 

 
Rozprava:  (viz rozprava) 
Václav Snopek 
František Brendl  
 
 
Přijaté usnesení č. 652 Z/2012  (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
znění Zásad pro poskytování dotací z Programu podpory sportu v roce 2012, které jsou 
přílohou tohoto usnesení. 
 
 

19. 
Dotace z programu podpory kultury  

 
Zpravodaj: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města 

- okomentoval předložený materiál 
- s ohledem na diskusi přislíbil, že na příštím zasedání ZmP předloží seznam akcí KD Dukla 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Štěpánka Fraňková 
Jiří Lejhanec 
Ladislav Koudelka 
Jiří Rozinek 
Václav Snopek 
Miroslav Rubeš 
Radim Fülle 
Anna Kučerová 
Vít Vavřina 
František Brendl 
 
 
Přijaté usnesení č. 653 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu 
usnesení č. 1 této zprávy. 
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20. 

Mimořádné dotace do sportu 
- STAŽENO  

 
 
 
 

21. 
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociálních služeb města 

Pardubic  
 
Zpravodaj:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky 

- podrobně okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení, příloha č. 2 ke zřizovací listině je 
předložena z důvodu předání majetku do správy SsmP tak, aby na něm organizace mohla 
provádět údržbu a opravy. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 654 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)   
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, 
IČ 75090970, s účinností od 1. 2. 2012 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
 
 
Přijaté usnesení č. 655 Z/2012  (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5)   
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přílohu č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, IČ 
75090970, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení. 
 
 
 

22. 
Záměr zřízení ZUŠ Statutárním městem Pardubice  

 
Zpravodaj:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky  

- zpráva byla z předchozího jednání stažena z důvodu nejasností ve financování ZUŠ v Lonkově 
ul. Po stažení problematiky z projednávání město obdrželo dopis od radní Pk Jany Pernicové se 
žádostí o její znovu projednání. Financování bylo ze strany J. Pernicové objasněno až na 
společném jednání RmP a RPk, kde přiznala, že bez zapojení rezervního fondu by byla škola 
každý rok přibližně 500 tis. Kč ve ztrátě. Proto má město příslib Pk k převedení rezervního 
fondu ve výši 2 mil. Kč, což by mělo vystačit na krytí ztráty po dobu 4 let. Pro eliminování 
každoroční ztráty se město bude snažit snížit náklady na pronájem nebytových prostor, které 
využívá pro svoji činnost.  
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- zodpověděl dotaz pana Klimpla vznesený na poradě předsedů politických klubů ohledně domů 
dětí a mládeže převzatých od Pardubického kraje. 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Ladislav Koudelka 
Jindřich Tauber 
Anna Kučerová 
Michal Koláček 
Václav Snopek 
Jiří Srbek 
Petr Klimpl 
Ivana Liedermanová 
 
 
Přijaté usnesení č. 656 Z/2012  (pro 25, proti 3, zdrž. 6, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr zřízení dvou příspěvkových organizací - základních uměleckých škol - Statutárním 
městem Pardubice k 1. červenci 2012 . 
 
 
 

23. 
Zrušení organizační složky - Multikulturní centrum Pardubice  

 
Zpravodaj:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky 

- centrum se nachází v bývalém výměníku na Závodu míru, který je zrekonstruován pro tyto 
účely, je využíván především romskou menšinou. V souvislosti se zřízením této organizační 
složky byla zrušena pozice romského poradce, na magistrátu byl ponechán pouze terénní 
sociální pracovník, který se zabývá pouze problémovými lokalitami. Z praxe vyplynulo, že 
pozice romského poradce je potřebná. V organizační struktuře magistrátu schválené radou 
města usn. č. 1921/2011 bylo s touto funkcí počítáno. Vyjádřil názor, že by bylo vhodné, aby 
MCP přešlo pod odbor sociálních věcí a jeho řízením byl pověřen přímo zaměstnanec odboru, 
jehož náplň práce by byla složena z 50% vedením centra a 50% pozicí romského poradce. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 657 Z/2012  (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zrušení organizační složky - Multikulturní centrum Pardubice s platností k 31. 3. 2012. 
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24. 
Pracovněprávní vztahy  

 
Zpravodaj:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic 

- stručně okomentovala předloženou zprávu 
 
Bez rozpravy  
 
 
Přijaté usnesení č. 658 Z/2012  (pro 29, proti 0, zdrž. 2, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
aktuální stav řešení pracovně právních vztahů. 
 
 
 

25. 
Pardubické hudební jaro, mezinárodní festival od r. 2013 

- STAŽENO  
 
 
 
 

26. 
Diskuse  

 
 
Štěpánka Fraňková 

- objasnila důvody stažení zprávy „Problematika společnosti Dostihového spolku a. s.“ a 
podrobně informovala o současném stavu řešení situace této společnosti, přislíbila zaslání 
odpovědi města na návrh pana Váni všem členům zastupitelstva (dosud obdrželi pouze členové 
rady). 

- dále informovala o jednání rady jockey klubu, na kterém se pokusí domluvit změnu termínu 
konání Velké pardubické na 21. 10. s ohledem na nutnost a nemožnost změny termínu konání 
Zlaté přilby dne 14. 10. 

- informovala o dalším trestním oznámení týkajícím se společnosti Dostihový spolek a. s., které je 
tentokrát zaměřeno především na činnost města směrem k Dostihovému spolku a. s. – je 
připravován materiál pro protikorupční policii 

- vyjádřila se k požadavku pana Váni ve věci apelu na Dostihový spolek, aby stáhl svůj odpor 
proti registraci známky Malá pardubická → postup společnosti považuje za velmi správný, 
Dostihový spolek se tak snažil chránit své ochranné známky. V této souvislosti informovala, že 
druhou stranou byl podán protest proti používání známky Velká pardubická a Velká pardubická 
steeplechase. 

- v případě zajištění kompletních materiálů od renomovaných právních kanceláří bude zpráva 
týkající se Dostihového spolku předložena na zasedání ZmP dne 30. 1. 2012.  
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Miroslav Petráň  
- reagoval na příspěvek paní primátorky a uvedl, že nechuť změnit termín Velké pardubické je 

reakcí na netaktní jednání managementu DS 
Reagovala Š. Fraňková – pan Erban deklaroval nutnost konání Zlaté přilby 14. 10. ještě za působení minulého 
managementu  

 
František Brendl 

- informoval o možnosti zúčastnit se školní výuky při zapojení interaktivní tabule (viz předložená 
informace OŠKS na zeleném papíře) 

 
Aleš Vavřička 

- vznesen dotaz na důvody znovu projednání dětského hřiště v Ohrazenicích v pozemkové 
komisi, přestože o něm bylo hlasováno per rollam. Následně toto hlasování bylo zrušeno, i přes 
vyjádření JUDr. Voleské (právní oddělení magistrátu), podle které je toto hlasování platné. 
Vyjádřil názor, že do projednání by tedy jít znovu nemělo. 

- dále vznesl dotaz, zda rada po výzvě kontrolního výboru zpracovala jednoznačný výklad 
pravidel komisí 

Reagoval náměstek M. Bílek – pozemek s dětským hřištěm v Ohrazenicích bude z jednání komise stažen s tím, že 
nebyl dodržen dohodnutý postup na schůzce, které se účastnil starosta MO VII V. Čapek, zástupci občanského 
sdružení, majitel sousedního pozemku a člen rady MO VII P. Franc. Rada města dosud nezaujala stanovisko 
k hlasování per rollam. 

 
Petr Klimpl 

- poděkoval paní primátorce, tajemníkovi MmP M. Zitkovi a vedoucí odboru sociálních věcí J. 
Procházkové za vstřícný přístup a pomoc při přechodu agendy sociálních dávek pod úřad práce. 

- vznesl dotaz, proč na webových stránkách chybí zvukové a video záznamy ze zasedání ZmP. 
Reagoval M. Zitko – důvodem je zákon o ochraně osobních údajů, problematika se intenzívně řeší, prozatím není 
žádný výstup.  
- dále vznesl dotaz na plavecký areál prezentovaný v médiích pod novým názvem 
Reagovala Š. Fraňková – správní rada PAP měla v úmyslu schválit nový název Aquacentrum Pardubice, nicméně 
odborníkem na veřejnou podporu byli upozorněni, že takovýto název je nepřípustný 

 
Jiří Komárek 

- seznámil přítomné s vývojem kauzy zrušeného výběrového řízení na ubytovnu Školská ul. 
v Ohrazenicích 

 
Miroslav Rubeš 

- poděkoval panu Koudelkovi za zpracování odpovědí na dotazy k inovaci spalovací technologie 
pardubického krematoria 

 
Petr Franc 

- vyjádřil se ke článkům v médiích týkajících se vysokých telefonních účtů náměstka J. Taubera, 
v této věci podal nový návrh na usnesení 

Reagoval J. Tauber – všechny účty uhradil. 
 

 
Přijaté usnesení č. 659 Z/2012  (pro 20, proti 1, zdrž. 9, nehl. 9)   
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ž á d á  
kontrolní výbor o prověření hospodárnosti nakládání s finančními prostředky v souvislosti 
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s využíváním služebního mobilního telefonu pro soukromé hovory náměstka Taubera a 
prověření optimálnosti nastavení tarifů mobilních telefonů všech vrcholných představitelů 
města. 
Z: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru 
T: 7. 3. 2012 
 
 
Václav Snopek 

- ocenil opravu schodiště u Společenského sálu budovy radnice, které je využíváno pro focení 
svatebčanů apod. a požádal o zvážení možnosti (po konzultaci s památkáři) zastřešení tohoto 
schodiště tak, aby nadále nedocházelo k podmáčení zdí budovy radnice → bude řešit OHA. 

 
 
 
 
 

Jednání bylo ukončeno ve 20:30 hodin. 
 
 
Zvukový záznam ze zasedání je pro občany města Pardubic k dispozici na Organizačním oddělení MmP vč. možnosti 
poskytnutí jeho kopie. 

 
 
……………………………….. 
    

         Štěpánka  F r a ň k o v á         
                   primátorka města 

 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:       Zdenek  K ř i š ť á l 
 
         ……………………………….. 

       
        dne …………………………... 
 

 
 

        Vít  V a v ř i n a 
 
         ……………………………….
                                                            
 
         dne ………………………….. 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 
Originál zápisu včetně všech příloh je k dispozici na organizačním oddělení MmP, event. na webových stránka města. 
V Pardubicích dne 30. 1. 2012       
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 


