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KUPNÍ SMLOUVA 
 
Statutární město Pardubice 
IČ 00274046, DIČ CZ00274046 

se sídlem Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 Pardubice, Staré Město  
zastoupené primátorem Ing. Martinem Charvátem 

 

jako prodávající na straně jedné 

(dále též jen jako „prodávající“) 

       
a 
 
Pernštejn s.r.o. 
IČ 28772601, DIČ CZ28772601 

se sídlem Pardubice, Staré Město, Pernštýnské nám. 51, PSČ 530 02 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26511 

zastoupená Ing. Zdeňkem Jirsou, jednatelem společnosti, 

kontaktní osoba ve věci sjednání podmínek Smlouvy: Ing. Zdeněk Jirsa, tel. +420603556672, adresa 

elektronické pošty: jirsa@stapro.cz, 

 

jako kupující na straně druhé 

(dále též jen jako „kupující“) 

 

 

prodávající a kupující dále společně označeni také jen jako „smluvní strany či strany“, není-li třeba 

užít konkrétního označení každého z nich, 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona                 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto 

 
 

kupní smlouvu 
 

 

Článek I.  
Prohlášení prodávajícího 

1. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujících nemovitostí: 

! stavební parcela č. parc. st. 1147/1, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí stavební parcely č. parc. st. 1147/1, v katastrálním území Pardubice, je stavba 

stojící na tomto pozemku, a to budova č.p. 239, označená jako objekt občanské 

vybavenosti, část obce Bílé Předměstí, 

! stavební parcela č. parc. st. 1147/4, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí stavební parcely č. parc. st. 1147/4, v katastrálním území Pardubice, je stavba 

stojící na tomto pozemku, a to budova bez čp/če, označená jako objekt občanské 

vybavenosti, část obce Bílé Předměstí, 

! pozemková parcela č. parc. 723/6, druh pozemku zahrada, 

! pozemková parcela č. parc. 723/9, druh pozemku zahrada, 
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! pozemková parcela č. parc. 4131, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, 

! pozemková parcela č. parc. 4132/1, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná 

plocha, 

! pozemková parcela č. parc. 4132/2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná 

plocha, 

! pozemková parcela č. parc. 4210, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, 

 

vše v katastrálním území Pardubice, části obce Bílé Předměstí, vše zapsané v Katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Pardubice, na LV 

č. 50001 pro obec Pardubice a katastrální území Pardubice. 

 

2. Na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 7967-3/2015 ze dne 5.2.2015 

vyhotoveného společností GEODING s. r. o. geodézie Pardubice, IČ 48153915, se sídlem 

Pardubice-Bílé předměstí, Štrossova 126, PSČ 53003 (dále jen „GP“), který tvoří nedílnou součást 

této smlouvy, dochází k následujícím změnám v označení a velikosti pozemků uvedených v odst. 

1 tohoto článku smlouvy, v katastrálním území Pardubice: 

 

Z původní stavební parcely č. parc. st. 1147/1 o výměře 1661 m
2
 se odděluje část pozemku o 

výměře 1304 m2, která je označená jako nově vzniklá stavební parcela č. parc. st. 1147/7 a dále 

díl „a“ o výměře 17 m
2
, který se sloučí s původní stavební parcelou č. parc. st. 1148 o výměře 

850 m
2
. Stavební parcela č. parc. st. 1147/1 bude mít nově po tomto oddělení výměru o 340 m

2
. 

Stavební parcela č. parc. st. 1148 bude mít po sloučení původní stavební parcely č. parc. st. 1148 

a dílu „a“ nově výměru 867 m
2
. 

 

Z původní pozemkové parcely č. parc. 723/9 o výměře 547 m
2 

se odděluje část pozemku o 
výměře 435 m2, nově označená jako pozemková parcela č. parc. 723/60, přičemž původní 

pozemková parcela č. parc. 723/9 má po tomto oddělení nově výměru 111 m
2
. 

 

Z pozemkové parcely č. parc. 4210 o výměře 7213 m
2 

se odděluje díl „j“ o výměře 4966 m
2
, díl 

„d“ o výměře 1636 m
2 

a díl „b“ o výměře 612 m
2
. 

Z pozemkové parcely č. parc. 4131 o výměře 288 m
2 

se odděluje díl „h“ o výměře 8 m
2 

a díl „e“ o 

výměře 107 m
2
. 

Z pozemkové parcely č. parc. 4132/1 o výměře 1168 m
2 

se odděluje díl „i“ o výměře 41 m
2
 a díl 

„f“ o výměře 518 m
2
. 

Z pozemkové parcely č. parc. 4132/2 o výměře 167 m
2 
se odděluje díl „g“ o výměře 20 m

2
. 

Z pozemkové parcely č. parc. 723/6 o výměře 2157 m
2 
se odděluje díl „c“ o výměře 302 m

2
. 

 

Sloučením dílu „j“ o výměře 4966 m
2
, dílu „h“ o výměře 8 m

2 
a dílu „i“ o výměře 41 m

2 dochází 
ke vzniku nové pozemkové parcely č. parc. 4210/4 o výměře 5015 m2. 
Sloučením dílu „d“ o výměře 1636 m

2
, dílu „e“ o výměře 107 m

2
, dílu „f“ o výměře 518 m

2 
a dílu 

„g“ o výměře 20 m
2 dochází ke vzniku nové pozemkové parcely č. parc. 4210/5 o výměře 2281 

m2. 
Sloučením dílu „b“ o výměře 612 m

2 
a dílu „c“ o výměře 302 m

2 dochází ke vzniku nové 
pozemkové parcely č. parc. 4210/6 o výměře 914 m2. 
 

Původní pozemková parcela č. parc. 723/6 bude mít po oddělení dílu „c“ nově výměru 1856 m
2
. 

Původní pozemková parcela č. parc. 4131 bude mít po oddělení dílu „h“ a dílu „e“ nově výměru 

172 m
2
. 

Původní pozemková parcela č. parc. 4132/1 bude mít po oddělení dílu „i“ a dílu „f“ nově výměru 

609 m
2
. 

Původní pozemková parcela č. parc. 4132/2 bude mít po oddělení dílu „g“ nově výměru 147 m
2
. 
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Vše v katastrálním území Pardubice. 

 

3.     Předmětem této smlouvy je úplatný převod vlastnického práva k níže uvedeným nemovitostem: 

! stavební parcela č. parc. st. 1147/7, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, podle GP 

o výměře 1304 m
2
, 

součástí stavební parcely č. parc. st. 1147/7, v katastrálním území Pardubice, části obce 

Bílé Předměstí, je stavba stojící na tomto pozemku, a to budova , označená jako objekt 

občanské vybavenosti; budova je k datu uzavření této smlouvy součástí budovy č. p. 239 

v části obce Bílé Předměstí, po jejím stavebně technickém oddělení od budovy č. p. 239 

bude samostatné budově přiděleno číslo popisné a označení samostatné budovy, která 

bude součástí pozemku st. p. č. 1147/7, v souladu se zákonem, bude do této smlouvy 

doplněno dodatkem č. 1 k této smlouvě, uzavřeným smluvními stranami před podáním 

návrhu na zahájení správního řízení o zápis vlastnických práv podle této smlouvy do 

katastru nemovitostí, 

! pozemková parcela č. parc. 723/60, druh pozemku zahrada, podle GP o výměře 435 m
2
, 

! pozemková parcela č. parc. 4210/5, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná 

plocha, podle GP o výměře 2281 m
2
, 

! pozemková parcela č. parc. 4210/6, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná 

plocha, podle GP o výměře 914 m
2
, 

 

 vše v katastrálním území Pardubice, části obce Bílé Předměstí, (dále též jen jako „předmět 
převodu“). 

 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu předmět převodu se všemi právy a 

povinnostmi a se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím, a umožnit kupujícímu nabýt 

k předmětu převodu vlastnické právo, a kupující se zavazuje předmět převodu převzít a zaplatit 

prodávajícímu kupní cenu sjednanou v této smlouvě. Kupující nabývá předmět převodu se všemi 

právy a povinnostmi a se všemi součástmi a veškerým příslušenstvím do svého výlučného 

vlastnictví. 

2. Prodej schválilo Zastupitelstvo města Pardubic dne ……………… usnesením č. …………. Z/…………...  

 

 

Článek III. 
Kupní cena a její splatnost 

1.  Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět převodu dohodnutou kupní cenu v celkové 

výši 25.800.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů osm set tisíc korun českých) včetně DPH. Tato 

cena byla určena podle znaleckého posudku č. 14/5974/2016 ze dne 24.3.2016 vyhotoveného 

znalcem Josefem Joštem, jako cena v daném místě a čase obvyklá a obě smluvní strany potvrzují, 

že v takto sjednané kupní ceně je započtena i kupní cena části (47 m
2
) stávajícího pozemku 

vedeného k datu uzavření této smlouvy jako st. p. č. 1147/4 v k. ú. Pardubice, část obce Bílé 

Předměstí, který bude v budoucnu podle ujednání níže (viz článek IV. odst. 3. a 4.), převeden na 

kupujícího (dále jen „budoucí předmět převodu“). 

2. Výše sjednanou kupní cenu uhradí kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího 

vedený u Komerční banky, a.s., pod číslem 19-0000326561/0100, variabilní symbol 3182, a to ve 

třech splátkách následujícím způsobem: 
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- částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) uhradí kupující ve lhůtě do 

15 dnů od uzavření této smlouvy, 

- částku ve výši 14.000.000,- Kč (slovy: čtrnáct miliónů korun českých) uhradí kupující 

nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě, kterým bude 

doplněno číslo popisné samostatné budovy, která bude součástí pozemku podle GP nově 

označeného jako p. p. č. 1147/7; 

- zbývající část ve výši 10.800.000,- Kč (slovy: deset miliónu osm set tisíc korun českých) 

uhradí kupující nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne zápisu vlastnického práva k předmětu 

převodu do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího. 

3.    Kupní cena je zaplacena okamžikem připsání částky na účet prodávajícího. 

4. Jestliže kupující nesplní svůj závazek sjednaný v odst. 2. tohoto článku této smlouvy, tj. neuhradí 

kupní cenu řádně a včas, a neučiní-li tak ani v dodatečné lhůtě do 10 (deseti) dnů po sjednaném 

datu splatnosti kupní ceny, sjednávají smluvní strany pro tento případ ve prospěch prodávajícího 

úrok z prodlení ve výši 0,5 % z aktuálně dlužné částky za každý měsíc prodlení. Prodávající má v 

takovém případě rovněž právo odstoupit od této kupní smlouvy z důvodu porušení této smlouvy.  

 

 

Článek IV. 
Prohlášení prodávajícího a kupujícího a další závazky smluvních stran 

 

1. Prodávající prohlašuje, že předmět převodu ani budoucí předmět převodu není zatížen žádnými 

zajišťovacími nebo věcnými právy nebo jinými právy třetích osob a netrpí žádnými právními 

vadami, s výjimkou: 

 

a) práva nájmu k prostorám sloužícím podnikání v budově č. p. 239 svědčícího ve prospěch 

společnosti Pernštejn, s.r.o., IČ 28772601, podle nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 9. 2009, 

ve znění dodatků, a podle Smlouvy o převodu práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 

22.7.2015 a z nájemní smlouvy ze dne 16. 5. 2016. Smluvní strany berou na vědomí, že 

nabytím vlastnického práva ve prospěch kupujícího podle této smlouvy dojde k zániku 

nájemního vztahu splynutím práva a povinnosti v jedné osobě. Nespotřebované nájemné 

z nájemní smlouvy ze dne 1.9. 2009 činí ke dni 24.11.2016 (tj. ke dni předložení této kupní 

smlouvy na jednání Zastupitelstva města Pardubic) částku ve výši 2.131.307,20 Kč. Smluvní 

strany berou na vědomí, že tato uvedená částka nespotřebovaného nájemného bude ještě 

upravena a vyčíslena aktuálně ke dni zápisu vlastnického práva k předmětu převodu ve 

prospěch kupujícího do katastru nemovitostí, přičemž právě v takto upravené výši vznikne 

kupujícímu pohledávka na vrácení nespotřebovaného nájemného, a tato je podle této 

smlouvy  započtena na zbývající část kupní ceny uvedené v čl. III. odst. 2. této smlouvy a 

kupující se zavazuje zaplatit na zbývající část kupní ceny částku v jaké se vzájemně započtené 

pohledávky nekryjí. S tímto postupem vypořádání nespotřebovaného nájemného smluvní 

strany souhlasí. 

 

b) užívacího práva k prostorám o výměře 45,4 m
2
 v budově bez č.p./č.e., která je součástí 

pozemku označeného jako st. p. č. 1147/4, k. ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí, 

svědčícího ve prospěch Městské policie Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernerova 443, 

530 02 Pardubice, podle protokolu o užívání nebytového prostoru ze dne 8. 7. 2002, ve 

znění dodatků, jež bude ukončeno dohodou mezi prodávajícím a Městskou policií Pardubice 

nejpozději do 31.12.2016; 

 

c) užívacího práva k části pozemkové parcely č. parc. 4210 o výměře 863 m
2
, část pozemkové 

parcely č. parc. 4131 o výměře 75 m
2
, a část pozemkové parcely č. parc. 4132/1 o výměře 

312 m
2
, k.ú a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí, svědčícího ve prospěch Městské 
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policie Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernerova 443, 530 02 Pardubice, podle 

Protokolu o užívání pozemku ze dne 28.7.2004, jež bude ukončeno dohodou mezi 

prodávajícím a Městskou Policií Pardubice nejpozději do 31.12.2016. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do 31.12.2017 kupující na své náklady a se souhlasem a 

nezbytné součinnosti prodávajícího, k níž se prodávající tímto zavazuje: 

- provede stavebně technické rozdělení budovy č. 2 a č. 3 v č.p. 239, která je k datu 

uzavření této smlouvy součástí stávající stavební parcely č. parc. st. 1147/1 v k.ú. 

Pardubice, a zajistí přidělení samostatného čísla popisného, a zároveň  

- vybuduje novou vodovodní přípojku pro zbytek areálu, a novou horkovodní přípojku 

včetně směšovací stanice pro budovu č. 3  (hotel Kristl), a 

- předloží prodávajícímu návrh dodatku č. 1 k této smlouvě, kterým označí budovu, jež je 

součástí nově podle GP vzniklé st. p. č. 1147/7 v souladu se zákonem. 

 

       Nesplní-li kupující z důvodů stojících výlučně na straně kupujícího tento závazek řádně a včas, a to 

nejpozději do 31.12.2017, sjednávají si smluvní strany pro tento případ ve prospěch 

prodávajícího smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) za 

každý i započatý měsíc prodlení. Prodávající má v takovém případě rovněž právo odstoupit od 

této kupní smlouvy z důvodu porušení této smlouvy. 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že po demolici budovy na st. p. č. 1147/4 a zápisu demolice do 

katastru nemovitostí, včetně změny druhu a užívání pozemku ze stavební na pozemkovou 

parcelu, kupující na svůj náklad zajistí vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku 

k datu uzavření této smlouvy vedeného  jako stavební parcela č. 1147/4 v k. ú. Pardubice, a to 

podle zákresu v příloze č. 1 této smlouvy, a to nejpozději do 28. 2. 2018, pokud prodávající splní 

včas lhůtu podle odst. 5 bodu III. tohoto čl. smlouvy. Veškeré správní poplatky a náklady na 

zhotovení zaměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu uhradí kupující. 

 

4. Dále se smluvní strany zavázaly k budoucímu převodu budoucího předmětu převodu st. p. č. 

1147/4 v k. ú. Pardubice, podle shora v odst. 3 uvedeného geometrického plánu v rozsahu cca 47 

m
2
, v souladu se zákresem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve prospěch kupujícího. Tento 

převod vlastnického práva proběhne až po převodu vlastnického práva k předmětu převodu 

podle této smlouvy na kupujícího, po demolici objektu nacházejícího se na stavební parcele č. 

parc. st. 1147/4 v k. ú. Pardubice (dle odst. 5., bod III. tohoto článku této smlouvy), a po 

zhotovení geometrického plánu podle odst. 3, na základě kterého se původní stavební parcela č. 

parc. st.1147/4 v k. ú. Pardubice rozdělí, a to do 30 dnů od doručení výzvy kupujícího k uzavření 

kupní smlouvy prodávajícímu, jejíž přílohou bude návrh kupní smlouvy, avšak nejpozději do 31.3. 

2018. Bude se jednat o převod úplatný, neboť kupní cena je sjednána v celkové kupní ceně dle 

této smlouvy. 

 
5. Smluvní strany se dále dohodly, že po uzavření této smlouvy provede prodávající na svůj náklad a 

ve sjednané době: 

 

I. vybudování přeložek kabelu NN – ČEZ a kabelu veřejného osvětlení z pozemku vedeného 

jako p.p.č. 4210/5 dle GP, vybudování přeložky telekomunikačního zařízení 

(telekomunikační sítě – CETIN) pod pozemek plánovaný pro vybudování komunikace 

vjezdu do areálu Štrossova ul. vedený jako p.p.č.  4210/4 dle GP, vše v k.ú. Pardubice, a 

to nejpozději do 31.12.2017. 

 

II. vybudování vjezdu do stávajícího areálu, včetně nové komunikace a inženýrských sítí na 

části pozemků p.p.č. 1147/4 a p.p.č. 4210/4, vybudování části chodníku (po zrušeném 

vjezdu) na pozemku ve vlastnictví prodávajícího vedeném jako p.p.č. 723/9 v ul. 
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Štrossova a u nového vjezdu (části p.p.č. 4210/4 dle GP), vše v k.ú. Pardubice, a to 

nejpozději do 31.12.2017. 

 

III. demolici objektu stavby, tzv. vrátnice (objektu na st.p.č. 1147/4), krytu (na části 

pozemku dle GP p.p.č. 4210/4 a p.p.č. 4210/5), a stávajícího oplocení jdoucího od 

hranice  s areálem  gymnázia po stávající vjezd do areálu  Štrossova ul.,  a části 

stávajícího oplocení  v místě plánovaného vybudování nového vjezdu (na p.p.č. 723/9, ve 

stavu  dle GP a  části p.p.č. 4210/4 dle GP), vše v k.ú. Pardubice, a to nejpozději do 
31.12.2017. 

 

IV. Smluvní strany se dále dohodly, že uzavřou smlouvu o zřízení služebností inženýrské sítě 

(kanalizační řad) spočívající v právu vstupu na pozemek označený jako pozemková 

parcela č. parc. 4210/5 v k.ú. Pardubice za účelem provádění kontroly, oprav, údržby 

nebo výměny tohoto vedení, a v právu vjíždění mechanizačních prostředků, ve prospěch 

prodávajícího, jakožto oprávněné osoby ze služebnosti, a to bezúplatně, na dobu 

neurčitou, nejpozději do 31.12.2017. Kupující zajistí na svůj náklad zpracování 

geometrického plánu a prodávající se zavazuje na svůj náklad vložit služebnost do 

katastru nemovitostí. Nedojde-li k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

nejpozději do výše uvedeného termínu, a to z důvodu nečinnosti výlučně na straně 

kupujícího, sjednávají si smluvní strany pro tento případ ve prospěch prodávajícího 

smluvní pokutu ve výši 75.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých) za každý i 

započatý měsíc. 

 

6. Kupující se zavazuje nezrušit funkční inženýrskou síť – horkovod, a zároveň se zavazuje umožnit 

vlastníkovi horkovodu firmě Elektrárny Opatovice a.s., přístup na pozemkovou parcelu č. parc. 

723/60, a pozemkovou parcelu č. parc. 4210/5, vše v k.ú. Pardubice. 

 

7.  Smluvní strany se zavazují dodatek č. 1 k této smlouvě, jehož obsahem bude specifikace budovy 

na st. p. č. 1147/7 dle GP v souladu se zákonem, uzavřít ve lhůtě do 15 dnů od předložení návrhu 

dodatku č. 1 kupujícím (viz jeho závazek v odst. 2 tohoto článku smlouvy). 

 

 

Článek V.  
Předání a užívání nemovitostí 

 
1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu převodu, jakož i s přístupem k němu, již 

před podpisem této smlouvy, a v tomto stavu předmět převodu přebírá.  

 
2. Předmět převodu bude kupujícímu předán za podmínky splnění povinnosti podle čl. III. odst. 2. 

této smlouvy nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode uhrazení zbývající části kupní ceny uvedené 
v čl. III. odst. 2. této smlouvy ze strany kupujícího. O předání a převzetí předmětu převodu bude 

smluvními stranami sepsán předávací protokol.  

 
 

Článek VI. 
Převod vlastnického práva 

Úhrada daní a poplatků 
 

1. Vlastnické právo k předmětu převodu nabývá kupující zápisem (vkladem) vlastnického práva do 

veřejného seznamu (katastru nemovitostí), přičemž právní účinky zápisu (vkladu) nastanou na 

základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o jeho povolení k okamžiku, 

kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva 

kupujícího do katastru nemovitostí podle této smlouvy podají obě smluvní strany prostřednictvím 

prodávajícího, a to nejpozději do 10 (deseti) dnů od splnění povinnosti podle čl. III. odst. 2. 
první a druhé odrážky této smlouvy, tj. uhrazením první splátky a druhé splátky kupní ceny v 
celkové výši 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct miliónů korun českých). Do doby podání návrhu na 

zahájení správního řízení o vklad vlastnického práva podle této smlouvy, ve znění dodatku č. 1, 

bude návrh a jeden stejnopis této smlouvy s úředně ověřeným podpisem kupujícího v úschově 

prodávajícího. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva podle této smlouvy 

do katastru nemovitostí uhradí kupující. 

3. V případě, že katastrální úřad zamítne, a to z jakéhokoliv důvodu, návrh na povolení vkladu 

vlastnického práva kupujícího k předmětu převodu dle této smlouvy do katastru nemovitostí, 

zavazují se smluvní strany poskytnout si vzájemně součinnost, aby v takovém případě došlo k 

odstranění příslušných vad, event. k uzavření nové kupní smlouvy, a to nejpozději do 1 (jednoho) 

měsíce od právní moci zamítavého rozhodnutí katastrálního úřadu. 

4. Podle platné právní úpravy účinné od 1.11.2016 je podle ust. § 1 odst. 1 zákonného opatření 

Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, v daném případě je tedy 

kupující povinen příslušnou částku na zajištění daně z nabytí nemovitých věcí odeslat v zákonem 

stanoveném termínu na účet příslušného finančního úřadu, a zároveň se kupující dále zavazuje 

na své náklady zajistit vyhotovení přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a podat ho na 

příslušný finanční úřad. 

 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 

se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany vylučují užití 

ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že obecná ustanovení občanského 

zákoníku mají přednost před obchodními zvyklostmi. 

 

2. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy. Veškeré 

změny či doplnění této smlouvy lze provést jen formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami, které budou nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany potvrzují, že 

nesjednaly žádnou výhradu nebo jiné ujednání ve smyslu ustanovení § 2128 odst. 1 občanského 

zákoníku. 

 

3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 (šesti) stejnopisech, z nich tři vyhotovení obdrží prodávající, dvě 

kupující a jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné katastrální pracoviště. 

 

4. Tato smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem 

souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, a na 

důkaz toho ji níže podepisují.  

6. Smluvní strany se dohodly, že prodávající bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 

smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 

smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 



Stránka 8 z 8 

 

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

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

 

8. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 

uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 

podpisů. 

 

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

osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají 

uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje smluvní strana Pernštejn s.r.o. svůj 

souhlas se  zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a 

je poskytnut dobrovolně. 

 

 

Nedílnou součást této smlouvy tvoří Geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 7967-3/2015 ze 
dne 5.2.2015 a příloha č. 1 se zákresem budoucího dělení pozemku p. č. 1147/4 v k. ú. Pardubice. 
 

 

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

   

 

                                                                                                               

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

Statutární město Pardubice                                          Pernštejn s.r.o.                                               
Ing. Martin Charvát                                                         Ing. Zdeněk Jirsa           
primátor                                                                             jednatel 
(prodávající)  (kupující) 

 
 
 
 
Schvalovací doložka dle ust. § 41 zák.č. 128/2000 Sb.:                                                       
Prodej schválen: ZmP dne ……………… usn. č. ……….. Z/……………. 

Vyvěšeno:  ……………… 

Sejmuto:    …………………………. 



 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO 
ZÁJMU č. XX 

 
Schválená orgánem XX dne XX, usnesením č. XX 

 
Smluvní strany: 

 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:  Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ : 00 27 40 46 
DIČ: CZ 00274046 
Jednající:   
 
a  
 
PAP PARDUBICE o.p.s. 
Sídlo:                 Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice 
IČ : 28825781 
DIČ: CZ 28825781 
Jednající:  Jiřím Vysoudilem, ředitelem společnosti 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu tuto smlouvu (dále také „SOHZ“ či „veřejná služba“).   
 
 

Článek I. Předmět a účel úpravy – pověření 

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

2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, resp. stanovení rámce, na jehož základě a 
současně v souladu se Zakládací listinou, platnou Nájemní smlouvou, zákonem č. 250/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními předpisy zajišťuje PAP Pardubice 
SOHZ na území smP. Touto smlouvou se PAP Pardubice pověřuje výkonem veřejné služby dle 
podmínek níže uvedených v této smlouvě. 

3. Závazkem veřejné služby podle této smlouvy se rozumí provozování víceúčelového 
zařízení plaveckého areálu - Aquacentrum Pardubice, Jiráskova 2664, Pardubice, a to 



 

 

zejména pro účely rekreace a sportu. Tato činnost zahrnuje provozování plaveckého bazénu, 
aquaparku, provozu wellness, fitcentra a tělocvičen a to jak pro individuální tak i 
organizované sportovní či rekreační aktivity a dále poskytování tělovýchovných a sportovních 
služeb v oblasti výuky plavání. Tato činnost dále zahrnuje krátkodobý pronájem či podnájem 
částí vyjmenovaných v předchozí větě či celého sportovního areálu ke sportovním či 
rekreačním činnostem.  
Součástí této činnosti je také provozování přilehlého parkoviště v přímé prokazatelné 
souvislosti s parkováním vozidel osobami provádějícími činnosti specifikované v předchozích 
větách tohoto odstavce. Nedílnou součástí závazku veřejné služby jsou také aktivity, které 
doplňují a podporují sportovní a rekreační činnosti v rámci Aquacentra Pardubice a vedou 
k dosažení komplexního rámce celé veřejné služby. 

Výslovně se jedná o: 
- hostinskou činnost spočívající v provozování občerstvení v rámci areálu 
- regenerační činnosti (pedikůra a manikůra)  
- poskytování masérských služeb 
- umisťování reklamy v rámci areálu a poskytování souvisejících propagačních služeb 
- podnájem vybraných nebytových prostor subjektům zajišťujícím doplnění sportovních 

a rekreačních služeb v rámci areálu 
- zapůjčování pomůcek využívaných v rámci sportovní a rekreační činnosti v rámci 

areálu (zapůjčení osušek, pronájem skříněk …) 
- prodej zboží vázaného k využití v rámci areálu (plavecké potřeby) 
- pořádání a organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže.  

Veřejná služba bude prováděna celoročně s minimální otevírací dobou v rozsahu 10 hodin za 
den. Maximální počet dní, kdy je areál veřejnosti nepřístupný jako celek (tedy není 
poskytována jakákoliv z výše uvedených služeb) je 20 dní v kalendářním roce (zejména 
z důvodu nutné technologické odstávky apod.).  

4. Na zajišťování činností týkající se závazku SOHZ se smP zavazuje poskytnout PAP Pardubice 
finanční podporu ve formě dotace, jejíž výše je určena v článku III. 
 
 

Článek II. Doba trvání, místo výkonu závazku veřejné služby 

1. Závazek veřejné služby bude vykonáván od 1.1.2017 do 31.12.2026. 

2. Závazek veřejné služby bude vykonáván na území města Pardubic. 
 
 

Článek III. Podmínky finanční podpory - parametry pro výpočet vyrovnávací platby 

1. Za výkon SOHZ náleží PAP Pardubice vyrovnávací platba. Ta bude poskytována formou 
účelové dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice. Dotace z rozpočtu města bude 
schvalována každoročně zastupitelstvem města v souladu s platnými právními předpisy 1a 
finančními možnostmi města a poskytována na základě samostatné smlouvy o poskytnutí 
dotace. Smlouva o poskytnutí dotace a usnesení (dále jen „právní akty“) týkající se 
vyrovnávací platby dle tohoto ustanovení budou obsahovat odkaz na tuto smlouvu. 

                                                 
1 Zejména z.č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z.č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; z.č. 
320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 



 

 

Záležitosti neupravené v právních aktech týkajících se vyrovnávací platby ve vztahu 
k příjemci se budou řídit touto smlouvou. 

2. Vyrovnávací platba je určena výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné 
služby PAP Pardubice.  Součástí nákladů na Službu dle čl. I je také přiměřený zisk, který se 
stanoví na úrovni 0,5% celkových nákladů Služby dle čl. I odst. 3. 

3. Podmínkou pro poskytnutí dané finanční podpory je schválení ročního rozpočtu města s 
příslušnou alokací pro PAP Pardubice. PAP Pardubice je povinen vždy nejpozději do 30. září 
předložit rozpočet výnosů a nákladů veřejné služby dle čl. I., z nějž vyjde navrhovaná výše 
vyrovnávací platby pro následující kalendářní rok. Tento rozpočet bude zpracován podrobně 
dle účetních údajů analytických účtu nákladů a výnosů z předchozího uzavřeného účetního 
období podle poskytovaných jednotlivých činností, a to v rozdělení na hlavní  a doplňkovou 
činnost.  

4. Výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady, které PAP Pardubice 
prokazatelně vzniknou v souvislosti s poskytováním veřejné služby při dodržování principu 
řádného hospodáře a prokazatelnými výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním 
předmětné veřejné služby. V případě, že PAP Pardubice obdrží v souvislosti s výkonem 
veřejné služby podle čl. I. této smlouvy jiné veřejné prostředky (dotace ze státního rozpočtu, 
dotace od obcí, dotace z Operačních programů apod.), a to v jakékoli formě, bude o jejich 
výši vyrovnávací platba snížena. Vyrovnávací platba bude snížena o veškeré sankce a pokuty, 
které PAP Pardubice vzniknou v souvislosti s prokazatelným porušením zákonných předpisů. 

5. SmP je oprávněno požadovat po PAP Pardubice zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých 
v souvislosti s poskytováním veřejné služby dle článku I. této smlouvy smP je rovněž 
oprávněno předložené náklady a výnosy neuznat v případě, že došlo k neoprávněnému 
účtování vzniklých nákladů a výnosů nesouvisejících s poskytováním veřejné služby. Pro 
výpočet výše vyrovnávací platby lze užít pouze náklady a výnosy vzniklé po dobu trvání 
závazku veřejné služby. 

6. Maximální výše finanční podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici vyrovnávací 
platby, se určuje vždy schváleným rozpočtem smP na příslušný kalendářní rok. Pokud by 
maximální finanční podpora byla nižší v porovnání s podporou požadovanou dle odst. 3 o 
více než 10%, je PAP Pardubice povinen zpracovat a předložit smP do 30 dní od oznámení 
výše podpory pro daný kalendářní rok přehled omezení v plnění závazku veřejné služby, 
které v důsledku nižšího financování budou provedena, ke schválení smP.    

7. PAP Pardubice je povinna předložit smP vyúčtování vždy nejpozději do 31. března toho 
kalendářního roku, který následuje po ukončeném účetním období. Toto vyúčtování 
minimálně obsahuje: 
- přehled výnosů a nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů 

nákladů a výnosů (v případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých 
poskytovatelů a titulů příslušných dotací) 

- slovní komentář dokumentující rozsah prováděných služeb včetně plnění věcného 
závazku vymezeného v čl. I odst. 3, a to buď prostřednictvím samostatného dokumentu 
či prostřednictvím výroční zprávy. 

8. Finanční podpora, která by převyšovala rozdíl mezi náklady veřejné služby (včetně 
přiměřeného zisku) a výnosy veřejné služby dle čl. III odst. 2, je nadměrnou vyrovnávací 
platbou. 



 

 

 
9. V případě, že z vyúčtování dle čl. III odst. 7 vyplyne, že PAP Pardubice obdržela nadměrnou 
vyrovnávací platbu, je povinna částku finanční podpory s ní spojenou vrátit na účet SMP, a to 
do 15. dubna následujícího kalendářního roku po roce, na který byla podpora poskytnuta.   

10. Finanční prostředky vyrovnávací platby budou převedeny bankovním převodem na účet 
PAP Pardubice uvedený v záhlaví smlouvy ve třech splátkách, první splátka ve výši 35% je 
splatná do 20. 2. běžného kalendářního roku, druhá splátka ve výši 35% je splatná do 15. 6. 
běžného kalendářního roku a třetí splátka ve výši 30% je splatná do 30. září běžného 
kalendářního roku. Pokud by byla první splátka poskytnuta před schválením rozpočtu smP, 
bude její výše korigována v rámci druhé splátky tak, aby součet první a druhé splátky tvořil 
70% schválené výše vyrovnávací platby.   
 
 

Článek IV. Kontrola, ostatní 

1. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem smP dne ………….., číslo usnesení ……….  

2. Finanční podpora se poskytuje v souladu s vnitřními předpisy smP a platnými právními 
předpisy ČR. 

3. Příslušné orgány smP jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“), kdykoli kontrolovat dodržení 
podmínek, za kterých byla vyrovnávací platba poskytnuta. 

4. PAP Pardubice je povinen čtvrtletně předkládat průběžné informativní přehledy o vývoji 
nákladů a výnosů v členění podle jednotlivých poskytovaných činností (hlavní a doplňková 
činnost) dle druhových účtů nákladů a výnosů, a to do 25. dne následujícího po ukončení 
čtvrtletí, tj. vždy do  25.1., 25.4., 25.7. a 25.10. 

5. PAP Pardubice je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 3, 
resp. odst. 8 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům smP kdykoliv 
k nahlédnutí originály všech účetních dokladů souvisejících s vyrovnávací platbou. 

6. Neoprávněné použití vyrovnávací platby nebo zadržení prostředků poskytnutých 
z rozpočtu města je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. 
V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. a 
v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

7. Statutární město Pardubice je oprávněno při zjištění porušení podmínek této smlouvy ze 
strany příjemce pozastavit uvolňování finančních prostředků. O pozastavení poskytování 
finančních prostředků statutární město Pardubice písemně informuje PAP Pardubice. 

8. SmP provede v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě 
ve znění pozdějších právních předpisů, kontrolu za účelem ověření, zda společnosti PAP 
Pardubice nebyla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba. Kontrola ověří hospodárnost a 
účelnost finanční podpory, včetně oprávněného účtování vzniklých nákladů jako nezbytných 
pro poskytování SOHZ. Prováděna bude během trvání doby pověření a na konci této doby.  



 

 

9. Poskytování finanční podpory se řídí podmínkami uvedenými v Rozhodnutí Komise 
2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.   

10. PAP PARDUBICE bere na vědomí, že smP je povinno průběžně ověřovat naplnění 
podmínek Rozhodnutí komise č. 2012/21/EU a je srozuměn s tím, že v případě jejich 
nenaplnění bude statutární město Pardubice postupovat podle příslušných předpisů pro 
oblast veřejné podpory. V takovém případě PAP Pardubice poskytne smP potřebnou 
součinnost. 
 

Článek V. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1.1.2017 a poprvé bude využita pro plnění 
závazku Služby a poskytnutí vyrovnávací platby na kalendářní rok 2017.   

2. SmP je oprávněno tuto smlouvu vypovědět v případě, že PAP PARDUBICE poruší 
některý ze svých závazků uvedených v ust. čl. III/7, III/9, IV/5 nebo IV/6 této smlouvy. 
Výpovědní doba činí šest měsíců. 

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2026. 

4. Smlouva je podepsána ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží dva 
stejnopisy.   

5. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit výhradě formou písmenných dodatků, které 
musí být očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.   

6. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy se seznámily, porozuměly jí a 
smlouva plně vyjadřuje jejich svobodnou vůli. 

 
 
V Pardubicích dne …………………                             V Pardubicích dne …………….. 
 
 
 
 
 
........................................................ ..................................................... 
   za statutární město Pardubice                         za PAP PARDUBICE o.p.s. 
Ing. Martin Charvát, primátor města                          Jiří  V y s o u d i l 
                          ředitel společnosti 
 
 
 



Informace o vývoji ve věci provozu Skateparku 

Rada města Pardubic  dne 16.5.2016 schválila přijatým usnesením č.  R/3091/2016 uzavření  Dohody 

o ukončení nájemní smlouvy se spol. P. Ministr, v.o.s., IČ 632 21 691, se sídlem Husova 298, 530 03 

Pardubice, a to ke dni 30.9.2016. Tato společnost provozovala areál skateparku na základě nájemní 

smlouvy ze dne 28.6.2007 ve znění  dodatků č. 1 až 10. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy byla pak 

podepsána dne 20.7.2016.  

Jelikož bylo třeba vyřešit přechodné období provozování skateparku, než bude zrealizováno koncesní 

řízení, obdržel odbor majetku a investic pokyn, aby oslovil pro případnou dočasnou 

spolupráci,  týkající se provozování areálu skateparku, nejprve organizace zřízené městem.  Na tomto 

základě Město obdrželo nabídku RFP, a.s. (nabídková cena 1.560.000,- Kč/rok bez DPH bez platby za 

nájem a energie, po započtení nájemného a plateb za energie nabídková cena 2.486.478,724 Kč/rok 

bez DPH).  

Následně dne 13.9.2016 byl OMI  zveřejněn záměr  nájmu areálu skateparku (doba 

zveřejnění  13.9.2016 - 28.9.2016). Dne 15.9.2016 město obdrželo nabídku na „dočasný“ provoz 

areálu skatepark Pardubice, vypracovanou panem Františkem Solařem, který tento areál provozoval 

10 sezón ve spolupráci se společností P. Ministr, v.o.s. (nabídková cena 1.718.000,- Kč/rok bez DPH).  

Dne 3. října 2016 pak rada města Pardubic rozhodla na základě čl. 14 odst. 5 Zadávacího řádu 

veřejných zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-94 "Provoz areálu 

skatepark“ dodavateli Sk8park s.r.o. (František Solař), Železničního pluku 2184, 530 02 Pardubice, IČ 

054 35 510, s nabídkovou cenou 1.718.000,- Kč bez DPH.  

Parametry uzavřené nájemní smlouvy: 

• areál skateparku čp. 2788 ul. Kpt. Bartoše, o celkové výměře 1530,25 m2; nacházející se na 

p.p.č. 1718/41 a st.p.č. 10613, v k.ú.  Pardubice  

• účel nájmu – provozování areálu skateparku pro veřejnost, jeho správy a údržby, zajištění 

jednoduchého občerstvení pro návštěvníky areálu a zajištění půjčování sportovních potřeb, 

výše nájemného je určena dohodou smluvních stran na částku 720.000,- Kč/rok bez DPH,  

• doba nájmu: určitá na dobu dvanácti měsíců od uzavření této smlouvy.  

Běžný provoz pro veřejnost – dle provozní doby 

Pondělí až pátek od 13 do 20 hodin. 

Sobota, neděle, svátky a prázdniny od 10 do 20 hodin. 

 

Půjčovna, prodej a servis sportovního vybavení 
Půjčovna kol BMX, Freestyle koloběžek, In line bruslí, skateboardů a ochranných prvků (přilby, 

chrániče). 

Prodej kol BMX, Freestyle koloběžek, In line bruslí, skateboardů, ochranných prvků, náhradních dílů a 

zboží přímo související s Freestyle sporty. 

Servis vybavení pro Freestyle sporty. 

 

Lektorská činnost – výuka dětí a mládeže 
Lektorská činnost zaměřená zejména na Freestyle BMX a Freestyle Scooter, nabízená formou 

pravidelných skupinových nebo individuálních lekcí. 

 

Pořádání závodů pro mládež (min. 2 závody) 



Série jarních závodů určených především mladším jezdcům do 16 let zejména na Freestyle BMX a 

Freestyle Scooter. 

Provoz občerstvení - při všech akcích 
Jarní výukové campy (2x  3 denní výukový pobyt pro děti a mládež) 

Výukové víkendy určené jezdcům na Freestyle BMX a Freestyle Scooter. 

 

Závod kategorie MČR (min. 1 závod) 

V Pardubickém skateparku se uskuteční min. 1 závod v kategorii MČR. 

 
Prázdninové campy (4x  7 denní výukový pobyt pro děti a mládež) 

Čtyřikrát týdenní pobyt s intenzivní výukou určený jezdcům na Freestyle BMX a Freestyle Scooter. 

K dnešnímu dni tedy provozuje areál Skateparku Sk8park s.r.o. 

 

Příprava koncesního řízení: 

Rada města Pardubic dne 3.10.2016 svým usnesením č. 3994/2016 uložila Magistrátu města Pardubic 

zahájit přípravu koncesního řízení na výběr provozovatele areálu Skateparku Pardubice a zároveň 

rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2016-80 na zpracování Studie 

budoucího koncesního vztahu zpracovateli NEWTON Business Development, a.s., IČ: 27455947. Tato 

studie byla u společnosti řádně objednána s termínem plnění do 20. prosince 2016 a zároveň jim byly 

předány vyžádané materiály.  

4. listopadu 2016 proběhlo na OMI pracovní jednání se zástupci NEWTON Business Development, 

kde byly upřesněny dalších skutečnosti a následně proběhla prohlídka Skateparku vč. konzultace se 

současným nájemcem. 

K tématu veřejné podpory: 

Zjednodušeně řečeno lze konstatovat, že smluvní vztah, který vzejde z transparentního koncesního 

řízení, nebude zakládat veřejnou podporu. Realizací koncesního řízení bude tedy otázka veřejné 

podpory uspokojivě vyřešena. Výše platby poskytované provozovateli totiž bude řádně 

„vysoutěžena“, za těchto podmínek nejsou naplněny znaky veřejné podpory. 
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Statutární město Pardubice 
zastoupené primátorem města panem Ing. Martinem Charvátem 
IČ: 00274046 
se sídlem: Pernštýnské nám. čp. 1, 530 21  Pardubice 
 
a 
 
Obec Ostřešany 
zastoupená starostou obce panem Mgr. Josefem Vodrážkou 
IČ: 00274020 
se sídlem: Ostřešany čp. 202, 530 02  Pardubice 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento: 
 

 
D o d a t e k   č.  1     V e ř e j n o p r á v n í   s m l o u v y 

uzavřené dne 23. 4. 2011 mezi výše uvedenými subjekty v souladu s ustanovením § 3a 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o 

obecní policii“),   
 

I. 
 

Výše uvedená Veřejnoprávní smlouva se mění takto: 
 
Článek I. Určení rozsahu úkolů se doplňuje o bod 5. v tomto znění: 
 
5.  Městská policie bude v rámci plnění úkolů z této smlouvy též vyhodnocovat a spravovat 

záznamy obecního dohlížecího kamerového systému, zachycujícího veřejná prostranství 
v obci Ostřešany. 

 
Ostatní části veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
 

II. 
 

Zmocnění k zastupování 
 
Obec Ostřešany tímto uděluje plnou moc statutárnímu městu Pardubice pro účely 
zastupování obce Ostřešany při řízení o udělení souhlasu s tímto dodatkem veřejnoprávní 
smlouvy u Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 

III. 
Společná ustanovení 

 
1. Tento dodatek veřejnoprávní smlouvy je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 
Pardubického kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. 
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2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jeho 
uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů a současně i způsobem umožňující 
dálkový přístup (na úřední elektronické desce), a to nejméně po dobu 15 dnů. Po uplynutí 
této doby bude dodatek společně s veřejnoprávní smlouvou přístupný na obecních úřadech 
smluvních stran. 
3. Tento dodatek veřejnoprávní smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží obě smluvní strany po udělení souhlasu Krajským úřadem Pardubického 
kraje a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Pardubického kraje. 
 
 
 

V Pardubicích dne ………………………………… V Ostřešanech dne ………………………………… 
  
  
  
  
  

……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
Ing. Martin Charvát Mgr. Josef Vodrážka 

primátor města Pardubic starosta obce Ostřešany 
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Statutární město Pardubice 
zastoupené primátorem města panem Ing. Martinem Charvátem 
IČ: 00274046 
se sídlem: Pernštýnské nám. čp. 1, 530 21  Pardubice 
 
a 
 
Obec Mikulovice 
zastoupená starostou obce panem Ing. Josefem Nentvichem 
IČ: 00273961 
se sídlem: Mikulovice, Valčíkova čp. 52, 530 02  Pardubice 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento: 
 

 
D o d a t e k   č.  1     V e ř e j n o p r á v n í   s m l o u v y 

uzavřené dne 1. 4. 2011 mezi výše uvedenými subjekty v souladu s ustanovením § 3a zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o obecní 

policii“),   
 

I. 
 

Výše uvedená Veřejnoprávní smlouva se mění takto: 
 
Článek I. Určení rozsahu úkolů se doplňuje o bod 5. v tomto znění: 
 
5.  Městská policie bude v rámci plnění úkolů z této smlouvy též vyhodnocovat a spravovat 

záznamy obecního dohlížecího kamerového systému, zachycujícího veřejná prostranství 
v obci Mikulovice. 

 
Ostatní části veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
 

II. 
 

Zmocnění k zastupování 
 
Obec Mikulovice tímto uděluje plnou moc statutárnímu městu Pardubice pro účely 
zastupování obce Mikulovice při řízení o udělení souhlasu s tímto dodatkem veřejnoprávní 
smlouvy u Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 

III. 
Společná ustanovení 

 
1. Tento dodatek veřejnoprávní smlouvy je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 
Pardubického kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. 
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2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jeho 
uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů a současně i způsobem umožňující 
dálkový přístup (na úřední elektronické desce), a to nejméně po dobu 15 dnů. Po uplynutí 
této doby bude dodatek společně s veřejnoprávní smlouvou přístupný na obecních úřadech 
smluvních stran. 
3. Tento dodatek veřejnoprávní smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží obě smluvní strany po udělení souhlasu Krajským úřadem Pardubického 
kraje a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Pardubického kraje. 
 
 
 

V Pardubicích dne ………………………………… V Mikulovicích dne ………………………………… 
  
  
  
  
  

……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
Ing. Martin Charvát Ing. Josef Nentvich 

primátor města Pardubic starosta obce Mikulovice 
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Statutární město Pardubice 
zastoupené primátorem města panem Ing. Martinem Charvátem 
IČ: 00274046 
se sídlem: Pernštýnské nám. čp. 1, 530 21  Pardubice 
 
a 
 
Město Horní Jelení 
zastoupená starostou obce panem Petrem Tupcem 
IČ: 00273589 
se sídlem: Komenského nám. čp. 114, 533  Pardubice 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento: 
 

 
D o d a t e k   č.  1     V e ř e j n o p r á v n í   s m l o u v y 

uzavřené dne 1. 4. 2011 mezi výše uvedenými subjekty v souladu s ustanovením § 3a zákona 
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon o obecní 

policii“),   
 

I. 
 

Výše uvedená Veřejnoprávní smlouva se mění takto: 
 
Článek I. Určení rozsahu úkolů se doplňuje o bod 5. v tomto znění: 
 
5.  Městská policie bude v rámci plnění úkolů z této smlouvy též vyhodnocovat a spravovat 

záznamy obecního dohlížecího kamerového systému, zachycujícího veřejná prostranství 
ve městě Horním Jelení. 

 
Ostatní části veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změny. 
 

II. 
 

Zmocnění k zastupování 
 
Město Horní Jelení tímto uděluje plnou moc statutárnímu městu Pardubice pro účely 
zastupování města Horní Jelení při řízení o udělení souhlasu s tímto dodatkem veřejnoprávní 
smlouvy u Krajského úřadu Pardubického kraje. 
 

III. 
Společná ustanovení 

 
1. Tento dodatek veřejnoprávní smlouvy je uzavřen dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu 
Pardubického kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením nabude právní moci. 
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2. Smluvní strany zveřejní tento dodatek veřejnoprávní smlouvy bezodkladně po jeho 
uzavření na úředních deskách svých obecních úřadů a současně i způsobem umožňující 
dálkový přístup (na úřední elektronické desce), a to nejméně po dobu 15 dnů. Po uplynutí 
této doby bude dodatek společně s veřejnoprávní smlouvou přístupný na obecních úřadech 
smluvních stran. 
3. Tento dodatek veřejnoprávní smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží obě smluvní strany po udělení souhlasu Krajským úřadem Pardubického 
kraje a jedno vyhotovení obdrží Krajský úřad Pardubického kraje. 
 
 
 

V Pardubicích dne ………………………………… V Horním Jelení dne ………………………………… 
  
  
  
  
  

……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
Ing. Martin Charvát Petr Tupec 

primátor města Pardubic starosta města Horní Jelení 
 
 



 

Příloha usnesení č. 1  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  

č. D1734/00733/16 ze dne 26. 10. 2016 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, 
 sídlo: Činžovních domů 139 – 140, 533 54 Rybitví,   
 IČ: 00190560, 
 číslo bankovního účtu: 32731561/0100,  

 zastoupená: Mgr. Janou Tomšů, ředitelkou  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 
1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 26. 10. 2016 podepsána Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/00733/16 („Smlouva“) ve výši 950.000,- Kč na realizaci projektu 
"Nákup sanitního vozidla kategorie "A2" pro LDN Rybitví". Dne 20. 10. 2016 požádal příjemce 
dotace o prodloužení termínu stanoveného pro dosažení účelu dotace, resp. jejího čerpání 
k realizaci projektu a s tím související povinnosti k předložení vyúčtování dotace nejpozději do 
30. 6. 2017, a to s ohledem na delší dodací lhůtu sanitního vozu, jenž se reálně pohybuje 
v rozmezí 12 – 16 týdnů od podpisu kupní smlouvy.  Z tohoto důvodu dochází na základě dohody 
smluvních stran ke změně Smlouvy dle následujícího článku tohoto dodatku. 

 
 

III. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

1. Článek V. Smlouvy nově zní takto: 
 „Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30. 6. 2017.“  

 
2. Článek VI. odst. 1 písm. g) Smlouvy nově zní takto:  

„předložit poskytovateli nejpozději do 30. 6. 2017 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,“. 

 
3. Článek VII. odst. 2 Smlouvy nově zní takto:  

„Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 30. 6. 2017.“ 
 



 

 
4. Článek VII. odst. 4 Smlouvy nově zní takto:  

„Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se 
příslušnou finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy nejpozději do 30. 6. 2017.“  

 
5. Článek VII. odst. 5 Smlouvy nově zní takto:  

„V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit 
na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 6. 2017.“  

 
 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají platná a 

účinná. 
 

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

 
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 

(§ 504 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  
 
4. Pro případ, kdy je v uzavřeném dodatku uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 

číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek bude uveřejněn bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že k uveřejnění dojde 
bez podpisů.  

 
5. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by dodatek obsahoval 

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

6. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž 
poskytovatel obdrží dva, příjemce jeden výtisk. 
 

7. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ....................................................................... 
 Ing. Martin Charvát, primátor  Mgr. Jana Tomšů, ředitelka  
 
 
 
Předmět tohoto dodatku ke smlouvě byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ……… Z/2016 ze 

dne …………… 2016. 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D6131/           /16 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 

         (dále jen „poskytovatel“), 
 
2. Příjemce dotace: 
 SKP-CENTRUM, o.p.s.  
 se sídlem: Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice 
 zastoupená:  Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem         
 IČ: 27534804 
 bankovní spojení: 221077482/0300 

 (dále jen „příjemce“) 
 
         

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice 
přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. ZM/117/2015 (Směrnice č. 
2/2015 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory v sociální oblasti na 

kalendářní měsíce listopad a prosinec 2016 ve výši 52 000,- Kč (slovy: padesátdvatisíckorunčeských) 
na realizaci projektu „Noclehárna pro muže“ (dále jen „projekt“). 

 



 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2016. 
  

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 02.11.2016 a zaevidované 
poskytovatelem pod č.j. MmP 71003/2016,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 20.01.2017 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

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

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

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

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

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

 



 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 20.01.2017. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 20.01.2017. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 

3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace. 

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
uděluje příjemce poskytovateli souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů obsažených 
v této veřejnoprávní smlouvě za účelem zejména jejího zveřejnění na webových stránkách 
statutárního města Pardubice a za účelem plnění povinností poskytovatele ve vztahu k evidenci 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu                  
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
poskytovatel bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li kontaktní údaj příjemce uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

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

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

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

 



 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

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

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

výtisk. 
 
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.        ze dne  
    Daniela Víznerová, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

  Magistrátu města Pardubic 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 2  ROZPOČET NOCLEHÁRNA MUŽI 
     
  Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty  

Nákladová položka Celkové náklady 
na rok 2016 

Upravený 
rozpočet ke dni 

8.11.2016 

Poznámka (slovní komentář 

1. Provozní náklady celkem 270 850 Kč 12 000 Kč potraviny, kancelářské potřeby, PHM, 
spotřební materiál, čistící a hyg.potřeby, 
odborná literatura, ochranné pracovní 

pomůcky 

1.1.Materiálové náklady celkem 60 950 Kč 7 000 Kč  

 vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) -  
vypište slovně 

7 100 Kč 7 000 Kč  

1.2 Nemateriálové náklady  209 900 Kč 5 000 Kč  

1.2.1. energie 72 300 Kč 0 Kč  

1.2.2. opravy a udržování 1 400 Kč 0 Kč  

1.2.3. cestovné 2 200 Kč 0 Kč  

1.2.4. ostatní služby 131 500 Kč 5 000 Kč tel.poplatky, poštovné, internet, vzdělávání 
zaměstanců, supervize; odpad; propagace; 
služby IT; správa webu; sl.odbor.poradců; 
půjčovné HM; popl. TV, rozhlas; ost.služby 

 nájemné 18 900 Kč 0 Kč  

 právní a ekonomické služby 57 300 Kč 3 000 Kč  

 pořízení DDNM[2] do 60 tis. Kč - 
vypište i slovně 

800 Kč 2 000 Kč aktualizace SW 

1.2.5. jiné provozní náklady                 2 500 Kč 0 Kč poplatky, pojištění 

2. Osobní náklady celkem 927 740 Kč 40 000 Kč  

Náklady na realizaci projektu CELKEM 1 198 590 Kč 52 000 Kč  

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek   
[2] DDNM - drobný nehmotný majetek    
 



Příloha č. 1 usnesení č. 2 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D6131/           /16 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 

         (dále jen „poskytovatel“), 
 
2. Příjemce dotace: 
 SKP-CENTRUM, o.p.s.  
 se sídlem: Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice 
 zastoupená:  Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem         
 IČ: 27534804 
 bankovní spojení: 221077482/0300 

 (dále jen „příjemce“) 
 
         

 
II. Úvodní ustanovení 

 
1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

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

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. ZM/117/2015 
(Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory v sociální oblasti na 

kalendářní měsíce listopad a prosinec 2016 ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských) 
na realizaci projektu „Noclehárna pro ženy“ (dále jen „projekt“). 

 



 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2016. 
  

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 02.11.2016 a zaevidované 
poskytovatelem pod č.j. MmP 71004/2016,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 20.01.2017 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

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

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

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

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

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

 



 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 20.01.2017. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 20.01.2017. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 

3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace. 

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
uděluje příjemce poskytovateli souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů obsažených 
v této veřejnoprávní smlouvě za účelem zejména jejího zveřejnění na webových stránkách 
statutárního města Pardubice a za účelem plnění povinností poskytovatele ve vztahu k evidenci 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu                  
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
poskytovatel bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li kontaktní údaj příjemce uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

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

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

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

 



 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

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

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

výtisk. 
 
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.        ze dne  
    Daniela Víznerová, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

  Magistrátu města Pardubic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 2  ROZPOČET NOCLEHÁRNA ŽENY 

Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty  

Nákladová položka 
Celkové náklady 

na rok 2016 

Upravený 
rozpočet ke dni 

8.11.2016 Poznámka (slovní komentář 

1. Provozní náklady celkem 331 320 Kč 25 000 Kč   

1.1.Materiálové náklady celkem 120 440 Kč 10 000 Kč 

potraviny, kancelářské potřeby, PHM, spotřební 
materiál, čistící a hyg.potřeby, odborná 
literatura, ochranné pracovní pomůcky 

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) -  
vypište slovně 26 000 Kč 0 Kč   

1.2 Nemateriálové náklady  210 880 Kč 15 000 Kč   

1.2.1. energie 69 000 Kč 0 Kč   

1.2.2. opravy a udržování 5 000 Kč 0 Kč   

1.2.3. cestovné 2 180 Kč 0 Kč   

1.2.4. ostatní služby 131 700 Kč 15 000 Kč 

tel.poplatky, poštovné, internet, vzdělávání 
zaměstanců, supervize; odpad; propagace; 
služby IT; správa webu; sl.odbor.poradců; 
půjčovné HM; popl. TV, rozhlas; ost.služby 

  

nájemné 4 000 Kč 0 Kč   

právní a ekonomické služby 71 000 Kč 3 000 Kč   

pořízení DDNM[2] do 60 tis. Kč - 
vypište i slovně 1 200 Kč 1 000 Kč aktualizace SW 

1.2.5. jiné provozní náklady                 3 000 Kč 0 Kč poplatky, pojištění majetku a odpovědnosti 

2. Osobní náklady celkem 401 680 Kč 0 Kč   

Náklady na realizaci projektu CELKEM 733 000 Kč 25 000 Kč   

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek 

[2] DDNM - drobný nehmotný majetek 

 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení č. 3 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D6131/           /16 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 

         (dále jen „poskytovatel“), 
 
2. Příjemce dotace: 
 SKP-CENTRUM, o.p.s.  
 se sídlem: Pardubice, Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice 
 zastoupená:  Mgr. Jiřím Pitašem, ředitelem         
 IČ: 27534804 
 bankovní spojení: 221077482/0300 

 (dále jen „příjemce“) 
 
         

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. ZM/117/2015 
(Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory v sociální oblasti na 

kalendářní měsíce listopad a prosinec 2016 ve výši 12 000,- Kč (slovy: dvanácttisíckorunčeských) na 
realizaci projektu „Krizová pomoc“ (dále jen „projekt“). 

 



 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2016. 
  

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v nákladovém 

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 02.11.2016 a zaevidované 
poskytovatelem pod č.j. MmP 71005/2016,  

e) vyúčtování dotace bude doloženo na položky stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 20.01.2017 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

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

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

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

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

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 
způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

 



 

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2016. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 20.01.2017. 

 
5. V případě nevyčerpání celé výše dotace je příjemce povinen nevyčerpanou část dotace vrátit na účet 

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2016. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 
smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 

3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace. 

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
uděluje příjemce poskytovateli souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů obsažených 
v této veřejnoprávní smlouvě za účelem zejména jejího zveřejnění na webových stránkách 
statutárního města Pardubice a za účelem plnění povinností poskytovatele ve vztahu k evidenci 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti 
veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu                  
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
poskytovatel bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li kontaktní údaj příjemce uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 

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

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

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

 



 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

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

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

výtisk. 
 
10.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Jiří Pitaš 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.        ze dne  
    Daniela Víznerová, úsek ekonomický a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

  Magistrátu města Pardubic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POVINNÁ PŘÍLOHA Č. 2  ROZPOČET KRIZOVÁ POMOC 

Vyplňte jednotlivé položky - nastaveny automatické součty  

Nákladová položka 
Celkové náklady 

na rok 2016 

Upravený 
rozpočet k 
8.11.2016 Poznámka (slovní komentář 

1. Provozní náklady celkem 192 272 Kč 12 000 Kč   

1.1.Materiálové náklady celkem 53 350 Kč 4 000 Kč 

potraviny, kancelářské potřeby, PHM, spotřební 
materiál, čistící a hyg.potřeby, odborná 
literatura, ochranné pracovní pomůcky 

  vybavení (DDHM[1] do 40 tis. Kč) -  
vypište slovně 14 100 Kč 2 000 Kč   

1.2 Nemateriálové náklady  138 922 Kč 8 000 Kč   

1.2.1. energie 27 850 Kč 2 000 Kč   

1.2.2. opravy a udržování 3 000 Kč 0 Kč   

1.2.3. cestovné 1 000 Kč 0 Kč   

1.2.4. ostatní služby 104 400 Kč 5 000 Kč 

tel.poplatky, poštovné, internet, vzdělávání 
zaměstanců, supervize; odpad; propagace; 
služby IT; správa webu; sl.odbor.poradců; 
půjčovné HM; popl. TV, rozhlas; ost.služby 

  

nájemné 7 000 Kč 0 Kč   

právní a ekonomické služby 56 000 Kč 2 000 Kč   

pořízení DDNM[2] do 60 tis. Kč - 
vypište i slovně 2 000 Kč 2 000 Kč aktualizace SW 

1.2.5. jiné provozní náklady                 2 672 Kč 1 000 Kč poplatky, pojištění majetku a odpovědnosti 

2. Osobní náklady celkem 372 628 Kč 0 Kč   

Náklady na realizaci projektu CELKEM 564 900 Kč 12 000 Kč   

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek 

[2] DDNM - drobný nehmotný majetek 

 
 
 
 
 



ZmP - Žádosti o posunutí termínu

Přiřazeno Org. 
jednotka

Název Odsta
vec

Stav Původní KT Text úkolu Komentář Nový KT

Macela Miroslav OMI Úkol na základě 

usnesení 

ZM/1936/2010 

(5818)

1 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.6.2016 odkoupení části st.p.č. 501 o výměře 36 m2, části p.p.č. 

34/4 o výměře 5 m2 k.ú. Nemošice z vlastnictví 

společnosti ABK - Pardubice, a.s., IČ 64829944, se sídlem 

Vodárenská 22, Nemošice, Pardubice, za cenu 810,-

Kč/m2 pro investiční akci "Cyklostezka Jesničánky - 

Nemošice“ za podmínky oddlužení výše uvedených 

pozemků před uzavřením kupní smlouvy ze strany 

vlastníka, obnovení posunuté zdi včetně zatravnění 

zeleně ze strany statutárního města Pardubice.

Z: Dagmar Balousová 

T: 31.5.2011 

K dnešnímu dni nebylo OITS sděleno, zda bude tato 

etapa stavby cyklistické stezky realizována. Z tohoto 

důvodu není možné v současné době výkup 

realizovat. Žádáme o posunutí termínu plnění do 

30.06.2017.

30.6.2017

Macela Miroslav OMI Úkol na základě 

usnesení 

ZM/2105/2010 

(6363)

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.6.2016 odkoupení části p.p.č.2491/3 o výměře 416 m2 

k.ú.Pardubice (dle GP 6858-68/2/2010 p.p.č.2491/8 o 

výměře 416 m2 ) včetně příslušenství a porostů z 

vlastnictví společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., 

IČ 25110161, se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha, za 

cenu 1.000,- Kč+DPH.

Z: Dagmar Balousová 

T: 30.9.2011 

31. 10. 2016 10:05 Macela Miroslav:
 vzhledek k nereagování ze strany Kauflandu 

navrhujeme prodloužení termínu do 30.6.2017. Do 

konce roku 2016 podáme návrh na zrušení usnesení 

ZmP.

30.6.2017

Charvát Martin VIP Úkol na základě 

usnesení 

ZM/803/2012 

(9448)

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

15.7.2016 záměr posílení samosprávy městských obvodů. 

Realizace záměru bude předložena radě města a 

zastupitelstvu města do 30. 9. 2012. Z: Štěpánka 

Fraňková, primátorka města T: 30. 9. 2012

4. 10. 2016 12:39 Pavlová Lucie:
 Komentář primátora: Od roku 2012, kdy bylo původní 

usnesení ZmP přijato, se situace na úrovni 

výkonu státní správy a samosprávy změnila. Proto 

bude  po jednání napříč všemi zastupitelskými kluby 

navrženo zrušení usnesení a z toho vyplývajícího 

úkolu.

31.12.2016

Stránka 1



ZmP - Žádosti o posunutí termínu

Malá Zdeňka OIT Úkol na základě 

usnesení 

ZM/32/2014 

(13512)

1 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.9.2016 a) Radě města Pardubic zahájit všechny potřebné kroky 

ke zprovoznění tzv. rozklikávacího rozpočtu (tzn. IT 

aplikace umožňující veřejně, průběžně a v reálném čase, 

přehledně sledovat předpokládané příjmy, skutečné 

příjmy, a schválené výdaje a skutečné výdaje v celkové 

podobě a následně ve stromovém rozpadu po 

jednotlivých kapitolách rozpočtu až na každou 

jednotlivou položku rozpočtu) Statutárního města 

Pardubice tak, aby nejpozději od 1. 1. 2016 byl tzv. 

rozklikávací rozpočet funkční.

 b) Radě města Pardubic informovat Zastupitelstvo 

města Pardubic o průběhu a stavu příprav tzv. 

rozklikávacího rozpočtu pravidelnými zprávami 

podanými na zasedání zastupitelstva nejblíže následující 

po skončení každého kalendářního čtvrtletí roku 2015.

17. 10. 2016 7:00 Malá Zdeňka:
 Na jednání ZmP dne 20.10.2016 bude panem 

zastupitelem Haasem předložen materiál k této 

problematice.

30.11.2016

Stránka 2
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora  

 
Zápis z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 24.11.2016 od 16:00 hodin  
ve Společenském sále budovy radnice 

 
XXIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 
Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 25 členů. V průběhu  
zasedání se dostavilo dalších 9 členů zastupitelstva města.  5 členů zastupitelstva bylo omluveno. 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Pavlová. 
 
Ověřovateli zápisu z XXIII. zasedání ZmP byli: 
 
- František  B r e n d l 
- Dušan  S a l f i c k ý 

 
Písemné připomínky nedošly. 
Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva byl   s c h v á l e n. 
 
Ověřovateli zápisu z XXIV. zasedání zastupitelstva města byli jmenováni: 
 
- Pavel  S v o b o d a 
- Vítězslav  Š t ě p á n e k              
 
 
Pracovní předsednictvo  pro XXIV.  zasedání bylo  navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 

- Jiří  R o z i n e k 
- Helena  D v o ř á č k o v á 
- Jakub  R y c h t e c k ý 
- Jan  Ř e h o u n e k 
- Martin  C h a r v á t  

 
Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
 (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
 

- František  W e i s b a u e r 
- Aleš  K l o s e   
- Dušan  S a l f i c k ý 
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I. 
Schválení programu jednání  

 
V programu byly navrženy tyto změny: 

- M. Charvát navrhl zařazení nového bodu „Problematika HC“ (jako bod č. 19) a jeho 
projednání za bodem č. 4 

- J. Řehounek požádal o předřazení bodu č. 9 za bod č. 1 
  

Program včetně výše uvedených změn byl schválen takto:  (pro 27, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
9. Schválení kupní smlouvy - prodej části areálu Hůrka (kupující PERNŠTEJN CITY s.r.o.)  

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
2. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 
3. Revokace usnesení - pozemky 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 
4. Revokace usnesení ZmP - změna vlastníka pozemku  

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 
19. Problematika HC 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
5. VII. změna rozpočtu města na rok 2016 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
6. Odkup spalovny od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
7. Záměr prodeje - IDEON 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 



XXIV. zasedání ZmP dne 24.11.2016  3 
 

 
8. Prodej části areálu čp. 239 Štrossova ul. 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
10. Ocenění města Pardubic 

P: Linhart Jan, zastupitel města Pardubic 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Snopková Kateřina, kancelář primátora 
11. Hrob v péči města Pardubic 

P: Linhart Jan, zastupitel města Pardubic 
Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Snopková Kateřina, kancelář primátora 
12. Alokace potřebných finančních prostředků na realizaci tzv. rozklikávacího rozpočtu města – 
doplnění usnesení č. 32 Z/2014 

P: Haas Karel, zastupitel města Pardubic 
Z: Haas Karel, zastupitel města Pardubic 
13. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

14. Smlouva o bezúplatném převodu části stavby vodního díla - propustek v Černé za Bory 

P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 
15. Odpis pohledávek 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
16. Bytový dům nám. Jana Pernera č.p. 2560 - 2562 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
17. Pracovně právní spor 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
18. Problematika veřejné podpory - PAP PARDUBICE o.p.s., skatepark 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
20. Veřejnoprávní smlouva s MŠMT- Zprostředkující subjekt ITI - STAŽENO 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí zprostředkujícího subjektu ITI 

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
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21. Veřejnoprávní smlouvy o činnostech obecní policie 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Kramář Petr, vedoucí odboru správních agend 

Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
22. Žádosti o dotaci 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
23. NEOBSAZENO 
24. Městská památková rezervace 2016 

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

25. Odpis zmařených investic Odboru majetku a investic 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Vaníčková Jitka, odbor majetku a investic 
26. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví 

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

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
27. Individuální žádosti a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory v sociální oblasti 

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

Víznerová Daniela, odbor sociálních věcí 
28. Prominutí části smluvní pokuty společnosti GLOBDATA a.s. (dříve ERIKA, a.s.) - STAŽENO 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Prázová Barbora, kancelář tajemníka 
29. Zrušení usnesení ZmP č. 803/2012, odst. II 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
30. Změna stanov RfP a.s. (provozování MFA ve veřejném zájmu) - STAŽENO 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Komárek Jiří, ředitel RFP a.s. 
31. Žádosti o posunutí termínu u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
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32. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Strategický plán rozvoje města  

P: Řehounek Jan, náměstek primátora 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
O stavu pořizování územního plánu a změn územního plánu  

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Pannová Pavla, odbor hlavního architekta 
Saidlová Petra, odbor hlavního architekta 

Skatepark 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 
Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Svoboda Kazimír, odbor školství, kultury a sportu 
Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Netolická Věra, útvar interního auditu 
Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Profil zadavatele statutárního města Pardubice 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
 
 
Na stůl členové zastupitelstva města obdrželi: 

- Nové přílohy ke zprávě č. 9 (problematika areálu Hůrka): dopis pana Dušana Kačmarika, 
jednatele společnosti ALTIS CZ + dopis starosty obce Spojil 

- Novou zprávu č. 19 „Problematika HC“ 
 

 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv  

 
1 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- informoval o jednání se zástupci obyvatelů Svítkova a Dukly ohledně vybudování 
protihlukové stěny z důvodu hlukové zátěže z provozu pardubického letiště, kterého se 
zúčastnil mj. i pan zastupitel J. Linhart. Z jednání vyplynula vzájemná dohoda, že bude 
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zpracována hluková studie. Společnost LOM, která nejvíce ovlivňuje hlučnost letiště, nyní 
sdělila, že je připravena plně uhradit náklady na tuto hlukovou studii. V této věci byl pověřen 
M. Míča, vedoucí odboru životního prostředí, aby připravil podklady pro zadání výběrového 
řízení na zpracování hlukové studie. 

- v souvislosti s rezignací J. Menšíka na post člena rady uvedl, že na pondělní schůzi RmP 
(28.11.) bude informovat ostatní kolegy radní, koho bude koaliční klub ANO 2011 navrhovat 
na tento post s tím, že 15.12. na jednání ZmP by byl návrh přednesen členům zastupitelstva. 

 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Štěpánka Fraňková 
Jakub Rychtecký 
Helena Dvořáčková 
Martin Charvát 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Jaroslav Menšík 
Karel Haas 
Jan Řehounek 
František Brendl 
Petr Klimpl – podal nový návrh na usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/1290/2016) 
Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 
Václav Snopek – podal nový návrh na usnesení, který v závěru rozpravy k tomuto bodu stáhl 
Jan Linhart – podal nový návrh na usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/1291/2016) 
Jiří Lejhanec 
Aleš Vavřička 
Milan Košař – společně s Františkem Brendlem podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh č. 4) 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1289/2016               (pro 29, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
předloženou zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního 
zasedání Zastupitelstva města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 002 – návrh P. Klimpla 
Přijaté usnesení č. Z/1290/2016               (pro 30, proti 0, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
rezignaci pana Jaroslava Menšíka na funkci radního  města Pardubic ke dni 22.11.2016. 
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Číslo návrhu: 003 – návrh J. Linharta 
Přijaté usnesení č. Z/1291/2016               (pro 25, proti 1, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
informovat o výsledku šetření v souvislosti s provozováním parkoviště v ulici U Stadionu. 
Z: primátor města 
T: 31.03.2017 
 
 
Návrh usnesení č. 004 – návrh M. Košaře a F. Brendla nebyl přijat      (pro 19, proti 2, zdrž. 10, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Požaduje 
otevření širší diskuse nad zadáním projektových prací na revitalizaci letního stadionu a jeho 
kontaktního okolí a jmenování koordinačního týmu na tuto problematiku. 
 

 
9 

Schválení kupní smlouvy - prodej části areálu Hůrka (kupující PERNŠTEJN CITY s.r.o.)  
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 

- s ohledem na přijaté usnesení týkající se schválení záměru prodeje areálu Hůrka společnosti 
PERNŠTEJN CITY a uložení dopracování kupní smlouvy na prodej je zastupitelům předložena 
finální verze návrhu kupní smlouvy, ve které bylo zohledněno možné maximum požadavků 
zastupitelů. Vyjádřil se pak k nejvíce diskutovaným záležitostem, a to ke kupní ceně a k 
podmínce, že by předmětné pozemky byly na kupujícího převedeny až v určité fázi stavební 
rozpracovanosti, nejlépe až po kolaudaci, která se však nepodařila s kupujícím vyjednat.  

- upozornil na obdrženou nabídku pana Dušana Kačmarika na odkoupení areálu Hůrka v ceně 
20 mil. Kč, která je první konkrétní protinabídkou a vyzval pana Kačmarika k okomentování 
tohoto svého kroku. Dále uvedl, že k případným dotazům jsou zde připraveni i zástupci 
společnosti PERNŠTEJN CITY – Dušan Mičica a Jan Kovář. 

 
 
Po vyzvání náměstka J. Řehounka vystoupil D. Kačmarik, který okomentoval svoji nabídku na odkup 
areálu Hůrka zaslanou městu a potvrdil její závaznost. 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Dušan Mičica – na základě písemné přihlášky do diskuse 
Jan Kovář – na základě písemné přihlášky do diskuse 
Karel Haas – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh č. 002) 
Milan Košař 
Libor Slezák 
Martin Charvát 
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Martin Kolovratník 
Jan Linhart 
Dušan Kačmarik, jednatel společnosti ASTIS CZ 
Helena Dvořáčková 
Dušan Mičica – právní zástupce společnosti PERNŠTEJN CITY 
Jan Řehounek 
Vítězslav Novohradský 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 9, proti 8, zdrž. 17, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření kupní smlouvy (nový smluvní návrh) se společností PERNŠTEJN CITY s.r.o., IČ: 28851188, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
Z: J. Řehounek  
T: 24. 11. 2016 (jednání ZmP) 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 14, proti 2, zdrž. 15, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, vzhledem k tomu, že Statutárnímu městu Pardubice byly doručeny relevantní 
písemné nabídky více potenciálních investorů na odkup areálu „Hůrka“, zajistit prodej areálu „Hůrka“ 
výhradně prostřednictvím transparentní veřejné soutěže (mimo režim zákona o zadávání veřejných 
zakázek; obdobným procesem, jakým probíhá výběr investora pro koupi areálu „Tesla Kyjevská“), v 
rámci které proběhne kvalifikace investorů (podání žádosti o účast, podpis dohody o mlčenlivosti, 
úhrada poplatku), due diligence, dialog s investory s cílem nalézt řešení způsobilá splnit potřeby 
Statutárního města Pardubice, podání finálních nabídek a jejich vyhodnocení dle výše nabízené kupní 
ceny. 

 
2 

Převody a prodeje nemovitostí 
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- požádala o samostatné hlasování k návrhu č. 11 a doplnila informace k návrhu č. 5 
- poté předala slovo panu Václavu Stříteskému, předsedovi komise pro pozemky a reklamu, 

který podrobně okomentoval návrhy č. 5, 6, 7, 8 a 11. 
 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
František Brendl – požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 5 
Miroslav Rubeš – požádal o doplnění adresy sídla společnosti 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1292/2016               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Pardubice od XXXXXXXXXXXXX, dle 
zásad pro majetkoprávní vypořádání a za podmínky, že pozemky nebudou zatíženy exekucí.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Pardubice s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1293/2016               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod části p.p.č. 1074/90 o výměře cca 1660 m2 k.ú. Lány na Důlku z vlastnictví 
Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČ 
0085031, se sídlem Doubravice 98, Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 
00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. Výměra  předmětné části pozemku bude 
upřesněna geometrickým plánem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu části p.p.č. 1074/90 o výměře cca 1660 m2 k.ú. Lány na 
Důlku s Pardubickým krajem, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, s 
právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje, IČ 
0085031, se sídlem Doubravice 98, Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1294/2016               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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bezúplatný převod p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1295/2016               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej st.p.č. 274/2 o výměře 47 m2 k.ú. Černá za Bory společnosti MEDUNA vakuová kalírna s.r.o., 
IČ 28847555, se sídlem Pardubice – Černá za Bory, Hostovická 196, za cenu stanovenou znaleckým 
posudkem č.1925/25/2016 ze dne 13.10.2016 ve výši 700,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí st.p.č.274/2 
k.ú. Černá za Bory z nájemní smlouvy uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČ 
25280406,  Hostovice 79, Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na st.p.č. 274/2 o výměře 47 m2 k.ú. Černá za Bory se společností MEDUNA 
vakuová kalírna s.r.o., IČ 28847555. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1296/2016               (pro 25, proti 1, zdrž. 3, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Černá za Bory XXXXXXXXXXXXX, za cenu určenou 
znaleckým posudkem č.3620-80/2016 ze dne 29.9.2016 ve výši 800,- Kč/m2+ DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým 
bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. 
Kupní cena bude povýšena o částku 3.800,- Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za 
znalecký posudek. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Černá za Bory se XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 



XXIV. zasedání ZmP dne 24.11.2016  11 
 

 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 18, proti 7, zdrž. 7, nehl. 2) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

prodej části p.p.č. 260/31 o výměře cca 23788 m2 k.ú. Chvaletice společnosti Sev.en Ec, a.s., IČ 
28786009, se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.3546-
6/2016 ze dne 30.3.2016 ve výši 100,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Kupní cena bude povýšena o částku 3.960,- Kč uhrazenou statutárním městem 
Pardubice za znalecký posudek. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. 260/31 o výměře cca 23788 m2 k.ú. Chvaletice se společností 
Sev.en Ec, a.s., IČ 28786009, se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 
 
 
Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat               (pro 1, proti 20, zdrž. 8, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

směnu níže uvedených pozemků formou úplatných převodů: 
1. prodej části p.p.č. 427/1 o výměře cca 3393 m2 k.ú. Nemošice společnosti NEOLAND spol. s r.o., IČ 
26000512, se sídlem Za Pasáží 1609, Zelené Předměstí, Pardubice dle znaleckého posudku č.2248-
32/2016 ze dne 3.5.2016 za cenu zjištěnou ve výši 178,08 Kč/m2+DPH, tj. celkem 604.225,- 
Kč+DPH  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětného pozemku z nájemní smlouvy se 
společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČ 25280406. 
2.odkoupení p.p.č. 222/12 o výměře 436 m2 k.ú.  Pardubičky od společnosti NEOLAND spol. s r.o., IČ 
26000512, se sídlem Za Pasáží 1609, Zelené Předměstí,  Pardubice za cenu zjištěnou dle znaleckého 
posudku č.2249-33/2016 ze dne 3.5.2016 ve výši 1.386,- Kč/m2+DPH, celkem 604.296,-Kč+DPH do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít kupní smlouvy se společností NEOLAND spol. s r.o., IČ 26000512, se sídlem Za Pasáží 1609, 
Zelené Předměstí, Pardubice na část p.p.č. 427/1 o výměře cca 3393 m2 k.ú. Nemošice a  na p.p.č. 
222/12 o výměře 436 m2 k.ú.  Pardubičky. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
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T: 30.11.2017 
 

 
Návrh usnesení č. 007 nebyl přijat               (pro 1, proti 20, zdrž. 8, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření  souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. 
Opočínek s XXXXXXXXXXXXX, z důvodu vydržení, po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavření  souhlasného prohlášení o přechodu vlastnického práva části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. 
Opočínek s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 
 
 
Návrh usnesení č. 008 nebyl přijat               (pro 1, proti 20, zdrž. 8, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej p.p.č. 184/13 o výměře 1373 m2 k.ú. Pardubice Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 
2334–2337 v ul. Br. Veverkových na Zeleném Předměstí v Pardubicích, IČ 25955497, se sídlem 
Pardubice, Zelené Předměstí, Br. Veverkových 2336, za cenu určenou znaleckým posudkem o ceně 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o cenu znaleckého 
posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice.  
Smluvní vztahy se společnostmi Elektrárny Opatovice, a.s., IČ 28800621 a O2 Czech Republic a.s. , IČ 
60193336 váznoucí na předmětném pozemku budou převedeny na kupujícího. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. 184/13 o výměře 1373 m2 k.ú. Pardubice se Společenstvím vlastníků 
jednotek v domě č.p. 2334–2337 v ul. Br. Veverkových na Zeleném Předměstí v Pardubicích, IČ 
25955497. 
Z: Macela  Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 
 
 
Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat               (pro 1, proti 20, zdrž. 8, nehl. 5) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Opočínek XXXXXXXXXXXXX, za cenu 
určenou znaleckým posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, a povýšenou o cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město 
Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Opočínek s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 
 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat               (pro 1, proti 20, zdrž. 8, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Černá za Bory XXXXXXXXXXXXX, za cenu určenou znaleckým 
posudkem o ceně obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice 
povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, a povýšenou o 
cenu znaleckého posudku, pokud objednavatelem bude statutární město Pardubice,  po doložení 
geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadateli. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na část p.p.č. XXXXXXXXXXXXXk.ú. Černá za Bory s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30.11.2017 
 

3 
Revokace usnesení - pozemky 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- krátce okomentovala předložené návrhy na usnesení. 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Petr Klimpl – požádal o samostatné hlasování o předložených návrzích 
Helena Dvořáčková 
Štěpánka Fraňková 
Tomáš Pelikán 
Karel Haas 
Martin Kolovratník 
Jiří Hájek 
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František Brendl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1297/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 5, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. ZM/669/2016 ze dne 28.1.2016. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části p.p.č. 409/175 o výměře 72 m2, části p.p.č. 409/177 o výměře 596 m2 a části p.p.č. 
409/179 o výměře 10 m2 k.ú. Studánka  (dle geometrického plánu č.1171-109/2016 p.p.č.409/311 
o výměře 668 m2 a p.p.č.409/312 o výměře 10 m2 k.ú. Studánka)  formou dražby. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
realizovat prodej části p.p.č. 409/175 o výměře 72 m2, části p.p.č. 409/177 o výměře 596 m2 a části 
p.p.č. 409/179 o výměře 10 m2 k.ú. Studánka formou dražby. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN, OMI 
T: 30.11.2017 
 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 17, proti 5, zdrž. 10, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení Zastupitelstva města Pardubic  č. 'Z/909/2016' bod 2. týkajícího se odkoupení 
podílu ve výši 1/2 p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, podílu ve výši 1/2 p.p.č. XXXXXXXXXXXXX, podílu ve výši 1/2 
p.p.č. XXXXXXXXXXXXX k.ú. Pardubice od XXXXXXXXXXXXXz původního textu „za cenu 2.100,-Kč/m2, 
tj. 1,269.450,- Kč“ na text „za cenu 2.900,-Kč/m2, tj. 1,753.050,-Kč“. Ostatní text usnesení se nemění. 
 
 

 
4 

Revokace usnesení ZmP - změna vlastníka pozemku  
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- předložená zpráva se týká formální změny vlastníka pozemku na břehu Labe, který bude 
město potřebovat pro vybudování lávky k propojení Parku Na Špici a Cihelny, a pro 
vybudování cyklostezky směrem ke klubu Žlutý pes. 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1298/2016               (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. ZM/1139/2013 bod 2. ze dne 22.1.2013 
týkající se bezúplatného převodu p.p.č. 1616/16 o výměře 1948 m2 k.ú. Pardubice z původního 
textu "České republiky se správou nemovitostí ve vlastnictví pro Pozemkový fond České republiky, 
IČ 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha" na text " České republiky s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 

 
19 

Problematika HC 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- omluvil se členům zastupitelstva za pozdní dodání materiálů a objasnil důvody, které k tomu 
vedly a jak materiál vznikal. S ohledem na rozhodnutí majoritního akcionáře prodat obchodní 
podíl v hokejovém klubu požádal radu města o mandát, aby mohl vyjednávat o podmínkách 
využití předkupního práva města na získání majoritního obchodního podílu. Cena, za kterou 
je tento podíl nabízen k odkupu, je výrazně nižší, než za kterou město panu Šmidberskému 
tento podíl v roce 2008 odprodalo. Osobně se domnívá, že město je schopno stát se 
stabilizačním prvkem hokejového klubu. Poté by bylo možné hledat nového investora, který 
bude mít zájem klub dále rozvíjet. Zdůraznil, že se v tuto chvíli jedná pouze o schválení 
záměru. 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Petr Klimpl 
Martin Charvát 
Štěpánka Fraňková 
Jan Linhart 
Jiří Lejhanec 
Václav Shejbal 
Vladimír Martinec 
Aleš Vavřička – vznesl návrh na ukončení diskuse po posledním přihlášeném (pro 22, proti 3, zdrž. 6, 

nehl. 3) 

Karel Haas 
Martin Charvát  
Jiří Rozinek  
Milan Košař 
Dušan Salfický  
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1325/2016               (pro 25, proti 1, zdrž. 7, nehl. 1) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Podporuje 
záměr odkoupit od pana Romana Šmidberského, majoritního akcionáře společnosti HOCKEY CLUB 
DYNAMO PARDUBICE a.s., takový akciový podíl, který umožní městu Pardubice být majoritním 
akcionářem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
předložit ZmP ke schválení smluvní dokumentaci (Smlouva o převodu cenných papírů, nová 
akcionářská smlouva) na odkoupení akciového podílu od majoritního akcionáře společnosti 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.  
Z: Charvát, primátor  
T: 15. 12. 2016  
 

5 
VII. změna rozpočtu města na rok 2016 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál a stáhl návrh na usnesení č. 5, který bude 
předložen k projednání na prosincovém zasedání ZmP. 
 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jan Linhart 
Jiří Rozinek 
Tomáš Pelikán 
Karel Haas – požádal o samostatné hlasování o návrhu č. 16 
Václav Snopek 
František Bendl 
Zuzana Kavalírová, vedoucí odboru hlavního architekta 
Petr Klimpl 
Martin Charvát 
Vítězslav Štěpánek 
Helena Dvořáčková 
Milan Košař 
Aleš Klose 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1299/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 205,3 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Místní akční plán rozvoje vzdělávání - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné 
výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 794,7 tis. z položky 23. 
"Předpokládaná dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání" na položku 41. "Dotace MŠMT - 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání".  
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1300/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 803,6 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - ITI - 
Řízení Strategie integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "ITI - Řízení Strategie integrované územní investice - dotace" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1301/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 108 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - 
Multimodální uzel veřejné dopravy" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
stejné výši. Akce bude realizována v roce 2017. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 108 000,0 tis. 
položka 31. "Předpokládaná dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy" a zároveň ve výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Multimodální uzel veřejné dopravy - dotace" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1302/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 900,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - DDM 
Alfa - realizace úspor energií" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"DDM Afla - realizace úspor energií - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 200,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - DDM 
Beta - realizace úspor energií" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"DDM Beta - realizace úspor energií - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11 900,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "DDM Alfa - realizace úspor energií - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve 
stejné výši. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 15 300,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "DDM Beta - realizace úspor energií - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve 
stejné výši. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 7 900,0 tis. 
položka 31. "Předpokládaná dotace - DDM Alfa - realizace úspor energií" a zároveň ve výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "DDM Alfa - realizace úspor energií - dotace" (správce 711 
- Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 10 200,0 tis. 
položka 31. "Předpokládaná dotace - DDM Beta - realizace úspor energií" a zároveň ve výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "DDM Beta - realizace úspor energií - dotace" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 11 900,0 tis. do výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "DDM Alfa - realizace 
úspor energií - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 



XXIV. zasedání ZmP dne 24.11.2016  19 
 

vyčlenění nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 15 300,0 tis. do výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "DDM Beta - realizace 
úspor energií - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic).  
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1303/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15 000,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - CS - 
centrální osa sídliště Dubina - SV-JZ" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "CS Centrální osa sídliště Dubina - SV-JZ - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1304/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 800,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
Vzdělávání měkkých dovedností" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Vzdělávání měkkých dovedností - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Akce 
bude realizována v roce 2017. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů 
položky "Vzdělávání měkkých dovedností - vlastní zdroje" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na 
běžné výdaje položky "Rezerva rozpočtu - zapojení 2017" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve 
stejné výši. Akce bude realizována v roce 2017. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 1 800,0 tis. 
položka 23. "Předpokládaná dotace - Vzdělávání měkkých dovedností" a zároveň ve výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Vzdělávání měkkých dovedností - dotace" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) ve stejné výši.  
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění nevyčerpaných finančních prostředků z rozpočtu na rok 2016 do rozpočtu na rok 2017 ve 
výši Kč 200,0 tis. do výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Vzdělávání měkkých dovedností 
- dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.  
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1305/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 53,0 tis. o příjem neinvestičních finančních 
prostředků od zahraničních institucí - Euro EQUUS a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
položka "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1306/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných transferů 
položky "Platba daně z převodu nemovitostí" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "KF Pardubice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 187,7 tis. z běžných transferů 
položky "Platba daně z převodu nemovitostí" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "VČD Pardubice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši.  
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1307/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 132,0 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer z MO I - 
RPS Závodu míru IV. etapa" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"RPS Závodu míru IV. etapa - transfer z MO I" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné 
výši. Akce bude realizována v roce 2017. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 6 132,0 tis. 
položka 31. "Předpokládaný transfer z MO I - RPS Závodu míru IV. etapa" a zároveň ve výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Závodu míru IV. etapa - transfer z MO I" (správce 
711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.  
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1308/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 850,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
Vzdělávání členů jednotek požární ochrany" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Vzdělávání členů jednotek požární ochrany" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) ve stejné výši. Akce bude realizována v roce 2017. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. položka 23. "Předpokládaný transfer z MO - 
Vzdělávání členů jednotek požární ochrany" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - transfer z MO" (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie) ve stejné výši. Akce bude realizována v roce 2017. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 1 376,5 tis. 
položka 23. "Předpokládaná dotace - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany" a zároveň 
zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - 
dotace" (správce 414 - Kancelář primátora) ve výši Kč 1 000,0 tis. a běžné výdaje položky 
"Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - dotace (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve výši Kč 
376,5 tis. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 206,5 tis. položka 
23. "Předpokládaný transfer z MO - Vzdělávání členů jednotek požární ochrany" a zároveň ve 
výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. běžné výdaje položky "Vzdělávání členů jednotek 
požární ochrany - transfer z MO" (správce 914 - Kancelář tajemníka) a ve výši Kč 176,5 tis. běžné 
výdaje položky "Vzdělávání členů jednotek požární ochrany - dotace (správce 414 - Kancelář 
primátora). 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1309/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,5 tis. z kapitálových 
transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na běžné výdaje transfery "Dotace 
HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1310/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 825,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - 
Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - dotace" (správce 914 
- Kancelář tajemníka) ve stejné výši. Akce bude realizována v roce 2017. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 4 813,8 tis. 
položka 23. "Předpokládaná dotace - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" a 
zároveň ve výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Zprostředkující subjekt Integrované 
územní investice - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1311/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 576,4 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - 
Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - dotace" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) ve stejné výši. Akce bude realizována v roce 2017. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 730,7 tis. položka 31. "Předpokládaný transfer MO VIII - 
Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - transfer MO VIII" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka) ve výši Kč 724,1 tis. a běžné výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - 
transfer MO VIII" ve výši Kč 6,6 tis. Akce bude realizována v roce 2017. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu na rok 2017 ve výši Kč 6 576,4 tis. 
položka 31. "Předpokládaná dotace - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" a zároveň ve 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - 
dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši.  
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 730,7 tis. položka 31. 
"Předpokládaný transfer MO VIII - Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice" a zároveň ve výdajové 
části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Velkokapacitní cisterna JSDH Hostovice - transfer MO 
VIII" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve výši Kč 724,1 tis. a běžné výdaje položky "Velkokapacitní 
cisterna JSDH Hostovice - transfer MO VIII" ve výši Kč 6,6 tis. Akce bude realizována v roce 2017. 
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Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1312/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. o příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Pk 
položka "KC Pardubice - Propagace turistické oblasti Pardubicko" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "KC Pardubice - dotace Pk - Propagace turistické oblasti 
Pardubicko" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 75,5 tis. o příjem neinvestiční dotace z rozpočtu Pk 
položka "KC Pardubice - Turistické informační centrum" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "KC Pardubice - dotace Pk - Turistické informační centrum" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1313/2016               (pro 22, proti 1, zdrž. 11, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z položky "Průzkumné a projektové 
práce" ve výši Kč 260,0 tis. z běžných výdajů a ve výši Kč 800,0 tis. z kapitálových výdajů na položku 
"Mlýnský ostrov" na běžné výdaje ve výši Kč 695,0 tis. a na kapitálové výdaje ve výši Kč 365,0 tis. 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1314/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. v rámci položky 
"Ostatní neinvestiční výdaje - vratky minulých období" (správce 598 - Ekonomický odbor) z běžných 
transferů na běžné výdaje.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 500,0 tis. v rámci položky 
"RFP, a.s. - zápůjčka" (správce 598 - Ekonomický odbor) z běžných transferů na kapitálové 
transfery.  
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Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1315/2016               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 198,0 tis. z běžných transferů 
položky "Platba daně z převodu nemovitostí" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "Finanční kompenzace DPmP za poskytnuté služby" (správce 1327 - odbor dopravy) ve 
stejné výši.  
 
 
Návrh usnesení č. 005 byl stažen                

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 503,7 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - CreArt" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 46,5 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - CreArt" a 
zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení financování rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. položka 81. "Nevyčerpané finanční prostředky - 
dotace - CreArt" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Projekt CreArt - 
dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 596,5 tis. položka 23. 
"Předpokládaná dotace - Projekt CreArt" a zároveň ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 46,5 tis. 
běžné výdaje položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) a ve výši Kč 550,0 
tis. běžné výdaje položky "Projekt CreArt - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Víceletý projekt bude dokončen v roce 2017. 
 

 

6 
Odkup spalovny od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- poděkoval členům zastupitelstva za účast na semináři k problematice spalovny v Rybitví. 
Ohradil se proti informaci v novinách, že nebylo nikdy jednáno o snížení ceny. Z příloh zprávy 
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jasně vyplývá, že první nabídková cena společnosti AVE CZ byla 70,6 mil. Kč. Po jednáních 
byla snížena na částku 35 mil. Kč se specifikací, jak ke stanovení této ceny společnost 
dospěla. Uvedl, že cílem je koupit tuto spalovnu, následně vyčkat na vyhlášení dotačního 
titulu, v rámci kterého by mohla být řešena demolice tohoto objektu. Od Pardubického kraje 
má město přislíbeno, že pokud by bylo přistoupeno k sanaci podloží, bude s městem Pk 
spolupracovat na žádosti o dotaci tak, aby byly minimalizovány náklady, které by bylo 
potřeba na sanaci tohoto území vynaložit. Uvedl, že okolní obce jsou připraveny na odkup 
spalovny přispět určitými částkami z obecních rozpočtů. Nabídková cena 35 mil. Kč byla 
prověřena auditní společností, osobně se domnívá, že její posudek a zřejmý veřejný zájem je 
dostatečně relevantní pro odsouhlasení odkupu. 

 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jan Linhart – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh č. 2) 
Martin Charvát 
František Brendl 
Martin Kolovratník 
Miroslav Rubeš 
Petr Klimpl 
Václav Snopek – podal nový návrh na usnesení (hlasováno samostatně o bodech návrhu, bod. I – viz 

přijaté usnesení č. Z/1316/2016; bod. II – viz nepřijatý návrh č. 4, bod. III – nehlasovatelný) 
Karel Haas – podal nové návrhy na usnesení (viz nepřijaté návrhy č. 5 – 27) 
Pavel Svoboda 
Jiří Lejhanec 
Libor Slezák 
Helena Dvořáčková 
Jiří Hájek – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh č. 28) 
Věra Laurynová – navrhla hlasovat o návrhu pana Haase (nepřijatý návrh č. 27) hlasovat samostatně 
Milan Košař – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh č. 29) 
 
 
Číslo návrhu: 003 – návrh V. Snopka 
Přijaté usnesení č. Z/1316/2016               (pro 27, proti 1, zdrž. 4, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vyjadřuje 
nesouhlas s realizací projektu Modernizace spalovny nebezpečných odpadů Pardubice - Rybitví 
společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., jakož i jakýmkoliv jiným projektem spalovny 
nebezpečných odpadů s možným dopadem na životní prostředí v Pardubicích a jeho okolí. 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 13, proti 8, zdrž. 13, nehl. 0) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení p.p.č. 822/7 o výměře 16954 m2, st.p.č. 703 o výměře 1420 m2 , st.p.č. 704 o výměře 271 
m2, st.p.č. 709 o výměře 291 m2 k.ú. Rybitví od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 
49356089, se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38 za cenu Kč 35 000.000,- tj. kupní cena za pozemky, 
včetně staveb, jež jsou jejich součástí a kompenzace za ukončení projektu Modernizace spalovny 
nebezpečných odpadů Pardubice - Rybitví.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Uzavřít smlouvu na odkoupení p.p.č. 822/7 o výměře 16954 m2, st.p.č. 703 o výměře 1420 m2 , 
st.p.č. 704 o výměře 271 m2, st.p.č. 709 o výměře 291 m2 k.ú. Rybitví se společností AVE CZ 
odpadové  hospodářství  s. r. o.,  IČ 49356089,  se sídlem  Praha  10, Pražská  1321/38  za   cenu 
Kč  35 000.000,- tj. kupní cena za pozemky, včetně staveb, jež jsou jejich součástí a kompenzace za 
ukončení projektu Modernizace spalovny nebezpečných odpadů Pardubice - Rybitví  ve znění návrhu 
kupní smlouvy, jež je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát 
T: 30. 11. 2016 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 

• Schvaluje konání veřejné sbírky v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účel sbírky: získat a shromáždit 
peněžní prostředky pro účely odkupu spalovny nebezpečného odpadu od společnosti AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089, se sídlem Pražská 1321/38 Pražská, Praha 10, s 
cílem zamezení spuštění provozu této spalovny. Sbírka bude konána na dobu určitou, a to do 
31.12.2017. Způsob provádění sbírky: shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním 
účtu, složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou (statutárním městem 
Pardubice). 

• ukládá oznámit Krajskému úřadu Pardubického kraje konání sbírky dle ust. § 4 a § 5 zákona 
o veřejných sbírkách  
Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: neprodleně po vyhotovení ověřeného usnesení, jímž Zastupitelstvo města Pardubic 
schvaluje     
konání veřejné sbírky. 
 

 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat  - návrh J. Linharta              
(I. pro 6, proti 3, zdrž. 14, nehl. 11;  
II. pro 10, proti 2, zdrž. 12, nehl. 10) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje  
odkoupení p.p.č. 822/7 o výměře 16954 m2, st.p.č. 703 o výměře 1420 m2 , st.p.č. 704 o výměře 271 
m2, st.p.č. 709 o výměře 291 m2 k.ú. Rybitví od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 
49356089, se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
jmenovat tým pro vyjednávání nové kupní ceny za pozemky včetně staveb z členů Zastupitelstva 
města Pardubic. 
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Z: primátor města 
T: 31.12.2016 
 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat – návrh V. Snopka              (pro 19, proti 2, zdrž. 10, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
při vědomí povinnosti péče řádného hospodáře odkoupení p.p.č. 822/7 o výměře 16954 m2, st.p.č. 
703 o výměře 1420 m2,  st.p.č. 704 o výměře 271 m2, st.p.č. 709 o výměře 291 m2 k.ú. Rybitví od 
společnosti AVE CZ AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089, se sídlem Praha 10, Pražská 
1321/38 za cenu Kč 6.100.000,- tj. kupní cena za pozemky včetně staveb dle znaleckého posudku č. 
32/292/2016 ze 9. června 2016 zpracovaným ESTIMATES Consulting s.r.o., IČ 273 
51 254, se sídlem Rokycanova 379/5, Teplice 415 01. 
 
 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat  - návrh K. Haase             (pro 17, proti 4, zdrž. 10, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic zajistit bezúplatnou právní pomoc (prostřednictvím právního útvaru Magistrátu 
města Pardubic) a bezúplatnou administrativní pomoc (zejména možnost využití kancelářské 
místnosti v některé z budov Statutárního města Pardubice, možnost využití počítačové a 
telekomunikační techniky, možnost využití a spotřeby drobného kancelářského materiálu) spolkům 
zaměřeným na ochranu životního prostředí, které o takovou pomoc Statutární město Pardubice 
požádají a které budou účastníky jakéhokoliv řízení před orgány veřejné moci týkajícího se 
zprovoznění spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví bránícími zprovoznění spalovny nebezpečného 
odpadu v Rybitví. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
T: průběžně po celou dobu běhu řízení před orgány veřejné moci týkajících se zprovoznění spalovny 
nebezpečného odpadu v Rybitví 
 
 
 
Návrh usnesení č. 006 nebyl přijat   - návrh K. Haase            (pro 11, proti 6, zdrž. 11, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
všem členům Rady města Pardubic pravidelně písemně informovat, každý z členů Rady města 
Pardubic samostatně, Zastupitelstvo města Pardubic vždy na každém prvním zasedání Zastupitelstva 
města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí o jakémkoliv finančním nebo 
nefinančním plnění, které poskytla kterákoliv ze společností ze skupiny AVE nebo ze skupiny EP 
INDUSTRIES (nebo kterákoliv ze společností ovládaných některou ze společností ze skupiny AVE nebo 
ze skupiny EP INDUSTRIES) kterémukoliv členovi Rady města Pardubic nebo kterékoliv osobě blízké 
členovi Rady města Pardubic nebo kterékoliv právnické osobě ovládané členem Rady města Pardubic 
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nebo kterékoliv právnické osobě, již je člen Rady města Pardubic společníkem či zakladatelem či 
členem jejího statutárního nebo dozorčího orgánu, nebo politické straně či politickému hnutí, jichž je 
člen Rady města Pardubic členem. 
Z: všichni členové Rady města Pardubic 
T: průběžně po celou dobu funkčního období členů Rady města Pardubic 
 
 
Návrh usnesení č. 007 nebyl přijat   - návrh K. Haase            (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti Agrodružstvo Jeníkovice o odkupu celého obchodního 
závodu Agrodružstvo Jeníkovice Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější 
pro Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 008 nebyl přijat   - návrh K. Haase            (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti Agrodružstvo Klas o odkupu celého obchodního závodu 2. 
Středisko VKK Dolany Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro 
Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
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Návrh usnesení č. 009 nebyl přijat  - návrh K. Haase            (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti AGRO-group a.s. o odkupu celého obchodního závodu 
Chov nosnic Choltice - Luhy Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro 
Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 010 nebyl přijat - návrh K. Haase            (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. o odkupu celého obchodního 
závodu Elektrárna Opatovice Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro 
Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 011 nebyl přijat   - návrh K. Haase            (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti KVK PENOPOL s.r.o. o odkupu celého obchodního závodu 
PENOPOL CZ s.r.o. - Pardubice Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější 
pro Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 



XXIV. zasedání ZmP dne 24.11.2016  30 
 

Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat  - návrh K. Haase             (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti LIPRA PORK, a.s. o odkupu celého obchodního závodu 
LIPRA PORK, a.s. – středisko Kasalice Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co 
nejpříznivější pro Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat - návrh K. Haase           (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti MACH DRŮBEŽ a.s. o odkupu celého obchodního závodu 
MACH DRŮBEŽ a.s. – chov drůbeže Škudly Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co 
nejpříznivější pro Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
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Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti P. S. Jezbořice s.r.o. o odkupu celého obchodního závodu 
1. Porodna Jezbořice Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro 
Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti PARAMO, a.s. o odkupu celého obchodního závodu 
PARAMO Pardubice Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro 
Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání s 
panem Pavlem Frýdou o odkupu celého jeho obchodního závodu Výkrmna brojlerů Jeníkovice 
Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro Statutární město Pardubice, 
maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem znalcem určeným oběma 
stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 



XXIV. zasedání ZmP dne 24.11.2016  32 
 

Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic před již v současnosti ve významném množství unikajícími nebezpečnými 
látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s společníky/akcionáři/vlastníky společnosti REKLA, 
spol. s r.o. o odkupu celého obchodního závodu Semtín U22 Statutárním městem Pardubice, a to za 
kupní cenu co nejpříznivější pro Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti Sev.en EC, a.s. o odkupu celého obchodního závodu 
Elektrárna Chvaletice Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro 
Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat  - návrh K. Haase             (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti Synthesia, a.s. o odkupu celého obchodního závodu 
Synthesia a.s. Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro Statutární 
město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem znalcem 
určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání s 
panem Tomášem Kelnarem o odkupu celého jeho obchodního závodu Výkrmna brojlerů Jeníkovice 
Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro Statutární město Pardubice, 
maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem znalcem určeným oběma 
stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti Vodňanské kuře, a.s. o odkupu celého obchodního závodu 
VP Labské Chrčice Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro Statutární 
město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem znalcem 
určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
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Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat  - návrh K. Haase             (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti ZEAS, a.s. Pod Kunětickou horou o odkupu celého 
obchodního závodu 1. Živočišná výrobna Brozany Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu 
co nejpříznivější pro Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání se/s 
společníky/akcionáři/vlastníky společnosti Zemědělské družstvo Chýšť o odkupu celého obchodního 
závodu 1. Farma Chýšť Statutárním městem Pardubice, a to za kupní cenu co nejpříznivější pro 
Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 
znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti ve 
významném množství unikajícími nebezpečnými látkami do ovzduší, zahájit okamžité jednání s 
Pardubickým krajem o odkupu spalovny nebezpečného odpadu v areálu Pardubické nemocnice, a to 
za kupní cenu co nejpříznivější pro Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat - návrh K. Haase               (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
adě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti 
existujícím velmi nebezpečným provozem, zahájit okamžité jednání s Ministerstvem průmyslu a 
obchodu o odkupu celého obchodního závodu Explosia, a.s. Statutárním městem Pardubice, a to za 
kupní cenu co nejpříznivější pro Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
 
 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat - návrh K. Haase              (pro 5, proti 6, zdrž. 14, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic před již v současnosti 
existující velmi nebezpečnou hlukovou zátěží, zahájit okamžité jednání s Ministerstvem obrany o 
odkupu celého areálu vojenského letiště Pardubice Statutárním městem Pardubice, a to za kupní 
cenu co nejpříznivější pro Statutární město Pardubice, maximálně však za cenu obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem znalcem určeným oběma stranami. 
Zastupitelstvo města Pardubic ukládá Radě města Pardubic, informovat Zastupitelstvo města 
Pardubic formou řádné zprávy o průběhu a výsledku jednání dle předchozí věty vždy na každém 
prvním zasedání Zastupitelstva města Pardubic následujícím po uplynutí každého kalendářního 
čtvrtletí. 
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
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Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat - návrh K. Haase             (pro 4, proti 6, zdrž. 15, nehl. 9) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic, z důvodu ochrany zdraví občanů města Pardubic, v případě úspěšného 
ukončení některého z obchodních jednání podle usnesení č. 3. – 22. výše a v případě převodu 
vlastnického práva ke kterémukoliv z obchodních závodů, respektive areálů či provozů, podle 
usnesení č. 3. – 22. výše z dosavadního vlastníka na Statutární město Pardubice zajistit neprodlené 
ukončení veškerého provozu daného obchodního závodu, areálu či provozu a jeho neprodlenou 
kompletní likvidaci a sanaci pozemků v místě zlikvidovaného obchodního závodu, areálu či 
provozu.     
Z: primátor Statutárního města Pardubice 
T: průběžně 
 
 
 
Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat - návrh J. Hájka              (pro 12, proti 6, zdrž. 13, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
primátorovi města svolávat další jednání Zastupitelstva města Pardubic na 14:00 hodin. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat - návrh M. Košaře              (pro 17, proti 3, zdrž. 8, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Pověřuje 
radu města jmenováním odpovědné osoby (osob) k jednání s představiteli ostatních obcí a sídel ve 
spádovém území regionu za účelem spolupodílení se na odkupu spalovny AVE CZ. 
 
 

7 
Záměr prodeje - IDEON 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- uvedla, že materiál předkládá na základě žádosti některých členů zastupitelstva, kteří se 
nemohli účastnit červnového jednání, a že jeho obsah je shodný s obsahem materiálu 
předloženým na tomto červnovém zasedání. 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Milan Košař 
Ludmila Ministrová 
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Jiří Lejhanec 
Per Klimpl 
Martin Kolovratník 
František Brendl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1317/2016               (pro 22, proti 2, zdrž. 5, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
záměr prodeje pozemku stavební parcely č.parc.st. 5698 o výměře 3561 m2, jejíž součástí je 
budova občanské vybavenosti č.p. 1963 Jiráskova ul. a části pozemkových parcel č. 103/26 o 
výměře 1 m2, p.p.č. 102/2 o výměře 440 m2 a p.p.č. 103/27 o výměře 552 m2, vše v k.ú. Pardubice, 
část obce Zelené Předměstí, dle podmínek předkupního práva zakotveného v čl. VI nájemní 
smlouvy, jež byla uzavřena dne 1. 4. 1997 mezi městem, jakožto pronajímatelem , a společností 
PVV, s.r.o., IČ 609 16 907, se sídlem ul. Jiráskova 1963, Pardubice, jakožto nájemcem, tedy za kupní 
cenu budovy ve výši 13.839.308,74 Kč, jež byla určena znaleckým posudkem č.j. 24/87-94 ze dne 
26.6.1994 a za kupní cenu pozemků, odpovídající předpisům o cenách pozemků, platných v době 
odprodeje, jež dle znaleckého posudku č. 15*2016*3434 ze dne 12.2.2016 činí 6.096.237,15 Kč 
zaokrouhleno dle ZP na 19 940 000 Kč. V kupní smlouvě budou zohledněny tyto další podmínky: 
- zřízení předkupního práva ve prospěch města k nemovitostem do r. 2027 (kromě terasy)a to za 
kupní cenu, za kterou byly společnosti PVV s.r.o., prodány; 
- zachování využití objektu jako výstavní a společenské centrum do r. 2047 a tuto povinnost 
nastavit jako věcné břemeno – (služebnost) zapsané do katastru nemovitostí;  
- uvedení ustanovení o vypořádání technického zhodnocení nebo před podpisem kupní smlouvy 
uzavřít smlouvu o finančním vypořádání ohledně TZ, provedeného kupujícím v době trvání nájemní 
smlouvy;  
- zároveň s kupní smlouvou bude podepsána dohoda o zrušení nájemní smlouvy na pozemky ze 
dne 1.4.1997.  
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1318/2016               (pro 22, proti 2, zdrž. 5, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic záměr podle bodu I. zveřejnit. 
Z: Ing. Ivana Srbová 
T: 31.12.2016 
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8 

Prodej části areálu čp. 239 Štrossova ul. 
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- na základě již schváleného záměru prodeje části areálu je předložen ke schválení prodej vč. 
konkrétního znění smlouvy. Oproti schválenému záměru je zde však snížen objem investic, 
které město bude vynakládat (nebude provedena přeložka horkovodu). 

 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Jan Linhart 
Helena Dvořáčková 
Vítězslav Štěpánek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1319/2016               (pro 27, proti 1, zdrž. 3, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej  části p.p.č. 723/9 o výměře 435 m2 (dle GP č. 7967-3/2015 p.p.č. 723/60 o výměře 435 m2) 
včetně součástí a příslušenství, části st.p.č. 1147/1 o výměře 1304 m2 (dle GP č. 7967-3/2015 st.p.č. 
1147/7o výměře 1304 m2) včetně části stavby č.p. 239, obč. vyb., části p.p.č. 4210 o výměře 612 
m2, části p.p.č. 723/6 o výměře 302 m2 (dle GP. č. 7967-3/2015 p.p.č. 4210/6 o výměře 914 m2) 
včetně součástí a příslušenství, části st.p.č. 1147/4 o výměře 47 m2 (po demolici stavby bez čp./če., 
obč. vyb.), části p.p.č. 4210 o výměře 1636 m2, části p.p.č. 4131 o výměře 107 m2, p.p.č. 4132/1 o 
výměře 518 m2, p.p.č. 4132/2 o výměře 20 m2 (dle GP. Č. 7967-3/2015 p.p.č. 4210/5 o výměře 
2281 m2) včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Pardubice, společnosti Pernštejn s.r.o., IČ 287 
72 601, se sídlem Pardubice - Staré Město, Pernštýnské náměstí 51, za cenu obvyklou, zjištěnou dle 
znaleckého posudku zpracovaného dle pokynu města znalcem Ing. Josefem Joštem, vč. zákonem 
stanovené sazby DPH, za cenu  25 800 000,- Kč, ze dne 24.3.2016, který je přílohou usnesení (na 
základě vyjádření znalce ze dne 29.9.2016 se výše stanovené obvyklé ceny nemění), a to dle návrhu 
kupní smlouvy, jež je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít kupní smlouvu. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.12.2016 
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10 

Ocenění města Pardubic 
 
Zpravodaj: Jan Linhart, člen zastupitelstva města 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
 
V rozpravě vystoupili:  (viz zvukový záznam) 
Miroslav Rubeš – navrhl hlasovat o jednotlivých návrzích na ocenění samostatně 
Jan Linhart 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1320/2016                
(I. pro 21, proti 0, zdrž. 1, nehl. 11;  
II. pro 22, proti 0, zdrž. 1, nehl. 10;  
III. pro 22, proti 0, zdrž. 0, nehl. 11;  
IV. pro 23, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 
Čestné uznání města Pardubic panu Pavlu Starovi. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 
Medaili města Pardubic panu Dipl. tech. Jaroslavu Žítkovi. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 
Čestné občanství města Pardubic panu PhDr. Jiřímu Kotykovi, Ph.D.. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 
Čestného občanství města Pardubic panu PhDr. Františku Šebkovi. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1321/2016               (pro 20, proti 0, zdrž. 2, nehl. 11) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 
Medaili města Pardubic panu Josefu Sochorovi. 
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Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat                
(I. pro 4, proti 3, zdrž. 11, nehl. 15;  
II. pro 1, roti 2, zdrž. 18, nehl. 12;  
III. pro 3, proti 12, zdrž. 19, nehl. 10) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 
Medaili města Pardubic panu xxxxxxxxxxxxxxxxx (in memoriam). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 
Čestné občanství města Pardubic panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (in memoriam). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Uděluje 
Čestné občanství města Pardubic panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx (in memoriam). 
 
 
Po projednání tohoto bodu zastupitel Petr Klimpl s ohledem na pokročilou večerní hodinu požádal 
pracovní předsednictvo o zvážení, zda by bylo možné projednat pouze ty zbývající body programu, 
které nesnesou z časových důvodů odklad. Na základě tohoto požadavku se předkladatelé rozhodli 
o stažení několika bodů. 
 
 

11 
Hrob v péči města Pardubic 

STAŽENO 
 
 

12 
Alokace potřebných finančních prostředků na realizaci tzv. rozklikávacího rozpočtu 

města – doplnění usnesení č. 32 Z/2014 
STAŽENO 

 
 

13 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1322/2016               (pro 22, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z položky "Rezerva 
Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "VČD Pardubice - příspěvek" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

 
 

14 
Smlouva o bezúplatném převodu části stavby vodního díla  

- propustek v Černé za Bory 
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1323/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Pardubice a Českou republikou – Státním 
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ: 01 312 774, o 
bezúplatném převodu části stavby vodního díla (propustku č. 19 Drozdice-Mnětice-Černá).  
Z: Ing. Rozinek 
T: 31.12.2016 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu mezi Statutárním městem Pardubice a Českou republikou – Státním pozemkovým 
úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČ: 01 312 774, o bezúplatném 
převodu části stavby vodního díla (propustku č. 19 Drozdice-Mnětice-Černá).  
 

 
15 

Odpis pohledávek 
STAŽENO 
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16 
Bytový dům nám. Jana Pernera č.p. 2560 – 2562 

STAŽENO 
 
 

17 
Pracovně právní spor 

STAŽENO 
 
 

18 
Problematika veřejné podpory - PAP PARDUBICE o.p.s., skatepark 

 
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
 
V rozpravě vystoupil:  (viz zvukový záznam) 
Karel Haas 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1324/2016               (pro 23, proti 0, zdrž. 2, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi statutárním městem 
Pardubice a PAP PARDUBICE o.p.s., která je přílohou tohoto usnesení. Smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou, a to od 1.1.2017 do 31.12.2026. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
podepsat Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi statutárním městem 
Pardubice a PAP PARDUBICE o.p.s., která je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 15.12.2016 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
informaci o vývoji ve věci provozu areálu Skateparku, která je přílohou tohoto usnesení. 
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20 

Veřejnoprávní smlouva s MŠMT- Zprostředkující subjekt ITI 
STAŽENO (již v původně schváleném programu) 

 

21 
Veřejnoprávní smlouvy o činnostech obecní policie 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1326/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 23. 4. 2011 s obcí Ostřešany, IČ: 
00274020, ve znění dle přílohy tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
ing. Martinu Charvátovi, primátorovi města, aby dodatek smlouvy podepsal a podal návrh na 
udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
T: 31.12.2016 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1327/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 1. 4. 2011 s obcí Mikulovice, 
IČ: 00273961, ve znění dle přílohy tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
ing. Martinu Charvátovi, primátorovi města, aby dodatek smlouvy podepsal a podal návrh na 
udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
T: 31.12.2016 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1328/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 1. 4. 2011 s obcí Horní Jelení, IČ: 
00273589, ve znění dle přílohy tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Ing. Martinu Charvátovi, primátorovi města, aby dodatek smlouvy podepsal a podal návrh na 
udělení souhlasu s uzavřením dodatku ke Krajskému úřadu Pardubického kraje. 
T:31.12.2016 

 
 

22 
Žádosti o dotaci 

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 
V rozpravě vystoupil:  (viz zvukový záznam) 
Petr Klimpl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1329/2016               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
podání žádosti o dotaci ve výši 20 mil. Kč způsobilých nákladů projektu „Aquacentrum Pardubice – 
výstavba 25 m bazénu – vlastní zdroje " z programu MŠMT ČR Podpora materiálně technické 
základny sportovních organizací. Celkové náklady jsou odhadnuty na 50,82 mil. Kč, přičemž město 
vyčlení v rámci svého rozpočtu min. povinný podíl žadatele ve výši 30,820 mil. Kč, za předpokladu 
přidělení požadované výše dotace. Konečná výše vynaložených nákladů bude upravena na základě 
rozhodnutí o poskytnutí dotace a ceny vzešlé z výběrového řízení s tím, že akce bude realizována 
pouze za podmínek přiznání dotace. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 30 820,0 tis. v rozpočtu statutárního města Pardubic na 
rok 2017 kapitálové výdaje položky „Aquacentrum Pardubice – výstavba 25 m bazénu – vlastní 
zdroje“ (správce 711 – Odbor majetku a investic). Stavba bude soutěžena za těchto podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky: město získá z programu 133 510 (MŠMT) 
dotační podporu ve výši 20 mil. Kč, celková vysoutěžená cena díla bez DHP nepřekročí částku 42 
mil. Kč, tj. 50,82 mil. vč. DPH.    



XXIV. zasedání ZmP dne 24.11.2016  45 
 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zapojení předpokládané max. výše dotace MŠMT Kč 20 000,0 tis. do kapitálové příjmové i výdajové 
části rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2017 položka „Aquacentrum Pardubice – 
výstavba 25 m bazénu - dotace“ (správce 711 – Odbor majetku a investic) ve stejné výši.   

 
 

23 
NEOBSAZENO 

 
 

24 
Městská památková rezervace 2016 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- doplnil návrh č. 7 o bod II. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1330/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu o 92,0 tis. položka 41. "Dotace MK - obnova MPR a kulturních 
památek" a zároveň výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Příspěvky na obnovu MPR - 
Kostelní 98" ve stejné výši (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie).  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dvou dotačních smluv (z městského rozpočtu ve výši 33 984 Kč a ze státního rozpočtu 71 
000 Kč) mezi Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. IČ: 25291408 jako příjemcem a městem 
Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace.  
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1331/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu o 5,0 tis. položka 41. "Dotace MK - obnova MPR a kulturních 
památek" a zároveň výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Příspěvky na obnovu MPR - 
Kostelní 104" ve stejné výši (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie).  
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dvou dotačních smluv (z městského rozpočtu ve výši 41 912 Kč a ze státního rozpočtu ve 
výši 175 000 Kč) mezi Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. IČ: 25291408 jako příjemcem a městem 
Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace.  
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1332/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu o 13,0 tis. položka 41. "Dotace MK - obnova MPR a kulturních 
památek" a zároveň výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Příspěvky na obnovu MPR - 
Pernštýnská 13" ve stejné výši (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie).  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dvou dotačních smluv (z městského rozpočtu ve výši 52 693 Kč a ze státního 
rozpočtu ve výši 250 000 Kč) mezi xxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxx Pardubice a městem Pardubice, 
IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1333/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zvýšení příjmové části rozpočtu o 194,0 tis. položka 41. "Dotace MK - obnova MPR a kulturních 
památek" a zároveň výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Příspěvky na obnovu MPR - 
Zámek č.p. 2" ve stejné výši (správce 1411 - odbor rozvoje a strategie).  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dotační smlouvy ve výši 556 000 Kč mezi Východočeským muzeem v Pardubicích, a.s. IČ: 
14450542 jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1334/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dvou dotačních smluv (z městského rozpočtu ve výši 16 505 Kč a ze státního rozpočtu 82 
000 Kč) mezi Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice, IČ: 42939534 a městem 
Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace. 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1335/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dvou dotačních smluv (z městského rozpočtu ve výši 15 275 Kč a ze státního rozpočtu ve 
výši 76 000 Kč) mezi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako 
poskytovatelem dotace. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1336/2016               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. Z/1113/2016. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 164,0 tis. položka 41 "Dotace MK - obnova MPR a 
kulturních památek" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Příspěvky 
na obnovu MPR a kulturních památek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 

 
 

25 
Odpis zmařených investic Odboru majetku a investic 

STAŽENO 
 
 

26 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Léčebna dlouhodobě nemocných 

Rybitví 
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1337/2016               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00733/16 se subjektem Léčebna 
dlouhodobě nemocných Rybitví, sídlo: Činžovních domů 139 - 140, 533 54 Rybitví, IČ: 00190560, 
který je přílohou tohoto usnesení.  
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D1734/00733/16 se subjektem Léčebna 
dlouhodobě nemocných Rybitví, sídlo: Činžovních domů 139 - 140, 533 54 Rybitví, IČ: 00190560, 
který je přílohou tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Jakub Rychtecký  
T: 31.12.2016  
 

 
27 

Individuální žádosti a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory v sociální oblasti 
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1338/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 52 000,- Kč organizaci SKP-Centrum, o.p.s. na projekt 
"Noclehárna pro muže". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Iva Bartošová 
T. 15.12.2016 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1339/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000,- Kč organizaci SKP-Centrum, o.p.s. na projekt 
"Noclehárna pro ženy". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Iva Bartošová 
T: 15.12.2016 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1340/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace ve výši 12 000,- Kč organizaci SKP-Centrum, o.p.s. na projekt 
"Krizová pomoc". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Iva Bartošová 
T. 15.12.2016 

 
 

28 
Prominutí části smluvní pokuty společnosti GLOBDATA a.s. (dříve ERIKA, a.s.) 

STAŽENO (již v původně schváleném programu) 
 
 

29 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace - Léčebna dlouhodobě nemocných 

STAŽENO 
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30 
Změna stanov RfP a.s. (provozování MFA ve veřejném zájmu) 

STAŽENO (již v původně schváleném programu) 
 
 

31 
Žádosti o posunutí termínu u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1341/2016               (pro 26, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
žádosti o posunutí termínu u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic uvedené v 
příloze usnesení. 

 
32 

Diskuse 
 
Petr Klimpl 

- požádal členy rady, aby při schvalování programu zastupitelstva města na své pondělní schůzi 
zvážili případné rozložení bodů do více jednání. 

 
 
Štěpánka Fraňková 

- vznesla dotaz ke  smlouvě mezi OMI a projekční kanceláří – Ing. Karel Vrbický na demolici 
objektu bytového domu nám. Jana Pernera, která byla dle registru smluv uzavřena a 
zaevidována dne 31.10.2016, přestože o demolici nebylo z důvodu stažení zprávy 
zastupitelstvem města rozhodnuto. 
Reagoval J. Hruška – jedná se pouze o zadání projekčních prací do částky 100 tis. Kč. Pan 

Vrbický jako projektant má zajistit projekt a zpracovat demoliční výměr. Na základě těchto 

dokladů by se poté postupovalo dále. Upozornil však na skutečnosti, že stavební společnost 

Strabag již zahájila veškeré práce na celém území Přednádraží a na dnešním zasedání díky 

stažení zprávy není rozhodnuto o osudu objektu bytového domu v tomto území. Společnosti 

Strabag proto nemůže dát definitivní stanovisko, jak postupovat dále, zda budovat či 

nebudovat základy pro výstavbu protihlukové stěny. Znamená to, že společnost bude 

pokračovat v projektu, tak jak byl zadán, tzn. budou se provádět přeložky plynovodu, 
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připravovat základy aj. pro výstavbu protihlukové stěny, které dle stanoveného 

harmonogramu prací potřebuje společnost Strabag již nyní zahájit. 

Reagovala Š. Fraňková – vyzvala k vyjádření paní náměstkyni Dvořáčkovou. 

Reagovala H. Dvořáčková – k uzavření smlouvy mezi OMI a projekční kanceláří uvedla, že její 

uzavření je v kompetenci vedoucího odboru, v radě města toto předloženo nebylo. Ke stažení 

zprávy z jednání uvedla, že v okamžiku projednávání zprávy v sále nebyla přítomna ani 

nadpoloviční většina zastupitelů. 
 

 

Schůze byla ukončena ve 23:30 hodin 

 
 

 
………………………………………….. 
        Martin  Ch a r v á t         

                     primátor města 
 
O v ě ř o v a t e l é:        
 
 
Pavel   S v o b o d a   
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
Vítězslav  Š t ě p á n e k 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 

 

 

Jména jsou uváděna bez titulů 

 
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 

webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 

organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  

 

V Pardubicích dne 30.11.2016  

Celkem 51 stran zápisu       

 Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP  


