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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze XLIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 20.09.2018 od 15:00 hodin  

ve Společenském sále radnice Pardubice 

 
XLIV. 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 21 členů. V průběhu 
zasedání se dostavilo dalších 12 členů zastupitelstva města. 6 členů zastupitelstva bylo omluveno.   
 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Pavlová. 
 
Ověřovateli zápisu z XLIII. zasedání ZmP byli: 
 

- Otakar  K o v a ř í k  
- Jiří  L e j h a n e c 

 
Písemné připomínky nedošly. 
Zápis z XLIII. zasedání zastupitelstva byl  s c h v á l e n. 
 
Ověřovateli zápisu z XLIV. zasedání zastupitelstva města byli jmenováni: 

- Jaroslav  M e n š í k 
- Tomáš  P e l i k á n 

 
 
Pracovní předsednictvo  bylo  navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 21, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
 

- 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 
- Martin  C h a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
 (pro 23, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
 

- Václav  S n o  p e k 
- Ludmila  M i n i s t r o v á 
- Jiří  H á j e k 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- zařazení nové zprávy „URBACT – Tech“ místo staženého bodu č. 6 
- zařazení dvou nových informativních zpráv, a to „K petici občanů Pardubice – Svítkov“ a „K 

petici občanů Pardubice – Štrossova ul.“ a jejich projednání v rámci bodu č. 1 
- projednání zprávy č. 27 „ZŠ Montessori“ za zprávou č. 1  

 

Program XLIV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl schválen včetně výše uvedených změn 
takto:  (pro 22, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

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

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

Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 
4. Převod pozemků včetně staveb v k.ú. Rosice nad Labem společnosti ZŠ a MŠ KLAS s.r.o. 

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

Pilná Vladimira, odbor majetku a investic 
5. Vyhodnocení veřejné soutěže Hůrka 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

6. URBACT - Tech Revolution 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
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Z: Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

7. Hospodaření HC Dynamo Pardubice a.s. - závěry kontrolních skupin FV - STAŽENO 
P: Snopek Václav, zastupitel města Pardubic 

Lejhanec Jiří, zastupitel města Pardubic 
Klimpl Petr, zastupitel města Pardubic 

Z: Lejhanec Jiří, zastupitel města Pardubic 
Snopek Václav, zastupitel města Pardubic 
Klimpl Petr, zastupitel města Pardubic 

8. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Haas Karel, zastupitel města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
9. Investiční rozvoj společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (aktualizace + příprava navýšení 
základního kapitálu v r. 2019) 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

10. Strategický plán rozvoje města - vyhodnocení plnění za rok 2017 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Doležalová Blanka, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
11. ZS ITI - veřejnoprávní smlouva s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR - dodatek č. 1 

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

12. Pojmenování nové ulice na území města 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

13. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
14. Odměny pro členy komisí RmP za jejich práci v r. 2018 

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

Kutálková Lucie, kancelář primátora 
15. Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Málková Irena, kancelář tajemníka 
16. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
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Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 
17. Příprava programového období 2021-2027 

P: Fraňková Štěpánka, zastupitel města Pardubic 
Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 
18. Směnná smlouva s RFP a.s. 

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

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
19. Žádosti o přímý prodej (budova čp. 2648 a 2829 Chrudimská ul. + st.p.č. 4194 "BOBR") 

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

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
20. Prominutí poplatku z prodlení 

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

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
21. Odpis zmařených investic Odboru majetku a investic - doplnění 

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

Vaníčková Jitka, odbor majetku a investic 
22. Revokace usnesení - dotace z Programu podpory sportu a veřejnoprávní smlouva 

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

Svoboda Kazimír, odbor školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

23. Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2018 
P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Rohlíček Lukáš, odbor ekonomický 

24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření 
P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
25. 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 

26. Zřizovací listiny základních škol 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

27. Základní škola Montessori  (bod projednán za bodem č. 1) 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
28. Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace organizaci Most pro o.p.s. z Programu 
podpory v sociální a zdravotní oblasti 

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

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 
29. Podpora sociálního podnikání a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 
podpory v sociální a zdravotní oblasti 

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

Ožďanová Marcela, odbor sociálních věcí 
30. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory sportu 

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

Svoboda Kazimír, odbor školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

31. Městská památková rezervace 2018 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
32. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Vojtíšková Petra, odbor hlavního architekta 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Pannová Pavla, odbor hlavního architekta 

Terminál B 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

Přehled vyplacených náhrad neuvolněným členům ZmP 
P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
Z: Matičková Ivana, kancelář tajemníka 

Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2019 
P: Rozinek Jiří, náměstek primátora 
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Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 
Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Plnění usnesení č. 107/2015 ze dne 29. 1. 2015 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Plnění usnesení č. 2119/2017 (Právní posudky v SmP a.s. a v SmP-Odpady a.s.) 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Prezentace výstupů Analýzy dopravního chování, informace k přípravě „Plánu udržitelné městské 
mobility“ 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

K petici občanů Pardubice - Svítkov 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Vávrová Marie, kancelář tajemníka 
K petici občanů – Štrossova ulice 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

 
Dále členové zastupitelstva obdrželi tyto materiály: 

- změnu návrhu usnesení č. 64 k bodu č. 24 „VIII. změna rozpočtu města Pardubic“  
- otevřený dopis proti výstavbě mostu přes Bylanku 
- vyjádření odboru školství, kultury a sportu ve věci přidělování dotací z Programu podpory 

sportu 

 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Miloš Musil – na základě přihlášky do diskuse 
Martin Charvát 
Jiří Turek 
Rostislav Hübl, ředitel MpP 
Milan Košař 
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Jan Procházka 
Jiří Reter (na základě přihlášky do diskuse) 
Martin Kaja  (na základě písemné přihlášky do diskuse) 
Jan Sander (na základě písemné přihlášky do diskuse) 
Jan Tichý, zástupce CZ Stavební holding (na základě písemné přihlášky do diskuse) 
Petr Králíček, starosta MO VI (na základě písemné přihlášky do diskuse) 
Jan Linhart – podal nové dva návrhy na usnesení (viz přijatá usnesení č. Z/2764/2018 a Z/2765/2018) 
František Weisbauer – podal nový návrh na usnesení, který ale v závěru diskuse stáhl 
Václav Shejbal – podal písemné dotazy panu primátorovi a požádal o dodání písemných odpovědí na 
ně 
Otakar Kovařík 
Miroslav Rubeš – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh) 
František Brendl 
Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 
Tomáš Pelikán 
Petr Klimpl 
Aleš Klose 
Karel Haas 
Jiří Hájek 
Zuzana Kavalírová, vedoucí OHA 
Václav Snopek 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2763/2018               (pro 32, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Magistrátu města Pardubic a Rady města Pardubic od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 002 – návrh J. Linharta 
Přijaté usnesení č. Z/2764/2018               (pro 29, proti 0, zdrž. 4, nehl. 0) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
petici vyjadřující vůli občanů proti výstavbě dalšího mostu přes Bylanku. 
 
 
Číslo návrhu: 003 – návrh J. Linharta 
Přijaté usnesení č. Z/2765/2018               (pro 21, proti 1, zdrž. 8, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
primátorovi města neřešit dopravní situaci ve Svítkově na úkor místních obyvatel a zachovat 
stávající dopravní obslužnost v místech obytných zón, tj. v ulici U Moruší a ulic přilehlých. 
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Návrh M. Rubeše 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 15, proti 1, zdrž. 15, nehl. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic projednat možnost umístění sochy Jana Kašpara v odbavovací hale 
pardubického civilního letiště, nebo před ní. 
T: 31.10.2018 
Z: Rada města Pardubic 
 

2 
Převody a prodeje nemovitostí 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
- v závěru diskuse stáhla návrh usnesení č. 1 
- podala pozměňující návrhy k návrhům č. 2 a 3 (oba přijaty – viz unesení č. Z/2766/2018 a 

Z/2767/2018) 
- upozornila, že návrh č. 36 není kryt rozpočtem → o návrhu bylo hlasováno samostatně 
- k zodpovězení případných dotazů vyzvala Miroslava Macelu, odbor majetku a investic  

 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Václav Snopek – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 31 a 26 
Milan Košař – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 69 
Petr Klimpl – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 24 
Miroslav Rubeš – požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 35 a 52 
Martin Kolovratník 
František Brendl – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 24, 31, 35 
Jiří Hájek 
Karel Haas  
Miroslav Macela 
Jakub Rychtecký 
Jaroslav Menšík 
Jiří Rejda, starosta MO V 
Václav Shejbal 
Ludmila Ministrová  
Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2766/2018               (pro 22, proti 0, zdrž. 5, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 232/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1947-1949, 
Palackého třída, Pardubice, IČO 75010976, se sídlem Palackého třída 1947, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice, za kupní cenu ve výši 500,- 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, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 232/1 o výměře cca 6 m2 v 
k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice se Společenstvím vlastníků jednotek 
domu čp. 1947-1949, Palackého třída, Pardubice, IČO 75010976 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2767/2018               (pro 22, proti 0, zdrž. 5, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2082/57 o výměře cca 13 m2 a p.p.č. 2082/60 o 
výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
Společenství vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 2414, Macanova ul. Pardubice, IČO 
25988514, se sídlem Macanova 2414, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu ve výši 
500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, 
žadatelem. Kupní cena bude povýšena o částku 2.178,- Kč uhrazenou statutárním městem 
Pardubice za znalecký posudek. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
zavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2082/57 o výměře cca 13 m2 
a p.p.č. 2082/60 o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Pardubice, se Společenstvím vlastníků bytových 
jednotek v domě č.p. 2414, Macanova ul. Pardubice, IČO 25988514. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2768/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uznání vlastnického práva XXXXXXXXXXXXX ve prospěch statutárního města Pardubice k pozemku 
označenému jako p. p. č. 2/21 o výměře 31 m2 v k. ú. Pardubičky. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vydání prohlášení o uznání vlastnického práva XXXXXXXXXXXXXve prospěch statutárního 
města Pardubice k pozemku označenému jako p. p. č. 2/21 o výměře 31 m2 v k. ú. Pardubičky. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2769/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/79 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Studánka z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 53-05/2018 ze dne 22. 5. 2018 ve výši 2.300,- 
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, žadatelem. 
Kupní cena bude povýšena o částku 3.300,- Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za 
znalecký posudek. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích v platném znění, (§ 12) věcným břemenem váznoucím 
na předmětných pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 409/79 o výměře cca 15 m2 
v k.ú. Studánka s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2770/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení dle geometrického plánu č. 1960-29/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako 
p.p.č. 680/3 o výměře 2.564 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 680/2) a nově vzniklého 
pozemku označeného jako p.p.č. 679/9 o výměře 1.312 m2 (vznik z pozemku označeného jako 
p.p.č. 679/1), vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic, IČO 46495801, se 
sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým 
posudkem č. 3800-50/18 ze dne 11. 5. 2018 ve výši 1.200,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení dle geometrického plánu č. 1960-29/2018 nově vzniklého 
pozemku označeného jako p.p.č. 680/3 o výměře 2.564 m2 (vznik z pozemku označeného jako 
p.p.č. 680/2) a nově vzniklého pozemku označeného jako p.p.č. 679/9 o výměře 1.312 m2 (vznik z 
pozemku označeného jako p.p.č. 679/1), vše v k.ú. Svítkov, s Nadací pro rozvoj města Pardubic, IČO 
46495801, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2771/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 2507/11 o výměře cca 95 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti WELL Invest s.r.o., 
IČO 24290688, se sídlem Tusarova 1179/37, Holešovice, 170 00 Praha 7.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
ezúplatný převod částí pozemků označených jako p.p.č. 2505/1 o výměře cca 394 a p.p.č. 4732/4 o 
výměře cca 7 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti WELL Invest s.r.o., IČO 24290688, se 
sídlem Tusarova 1179/37, Holešovice, 170 00 Praha 7 do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvy na převod částí pozemků označených jako p.p.č. 2507/11 o výměře cca 95 
m2, jako p.p.č. 2505/1 o výměře cca 394 a p.p.č. 4732/4 o výměře cca 7 m2, vše v k.ú. Pardubice se 
společností WELL Invest s.r.o., IČO 24290688. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2772/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 168/2 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Černá za Bory z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3799-49/2018 ze dne 4. 5. 2018 ve výši 950,- 
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, žadatelem. 
Kupní cena bude povýšena o částku 3.800,- Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za 
znalecký posudek. Žadatel zajistí na své náklady vynětí předmětné části pozemku z lesního fondu 
před uzavřením kupní smlouvy. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 168/2 o výměře cca 18 m2 v 
k.ú. Černá za Bory s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2773/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 165/15 o výměře 93 m2 a p.p.č. 100/1 o výměře 39 m2, vše 
v k.ú. Semtín, z vlastnictví statutární města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní 
cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 2298-08/2018 ze dne 26. 2. 2018 
ve výši 630,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene  se společnostmi 
Vodovody a kanalizace a.s., IČO 60108631, Telco Pro Services, a.s., IČO 29148278, a po vkladu práv 
vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 165/15 o výměře 93 m2 a p.p.č. 
100/1 o výměře 39 m2, vše v k.ú. Semtín, s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/2774/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/1156/2016'. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
převod spoluvlastnických podílů ve výši id. 33/50 vzhledem k celku částí pozemku označeného jako 
p.p.č. 121/15 o výměře cca 8.091,95 m2, p.p.č. 121/15 o výměře cca 7.848,62 m2 a dle 
geometrického plánu č. 1932,483-1302/2017 nově vzniklých pozemků označených jako st. p. č. 
1053 o výměře 30 m2 a st.p.č. 1054 o výměře 44 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 
121/15), vše v k. ú. Popkovice, z vlastnictví statutární města Pardubice do vlastnictví společnosti 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, 
a to formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, s podmínkou, že  i Pardubický 
kraj převede své spoluvlastnické podíly ve výši id. 17/50 vzhledem k celku částí předmětného 
pozemku. Předmětné části pozemku budou vyjmuty ze smlouvy o výpůjčce uzavřené se 
společností. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
zajistit převod  spoluvlastnických podílů ve výši id. 33/50 vzhledem k celku částí pozemku 
označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře cca 8.091,95 m2, p.p.č. 121/15 o výměře cca 7.848,62 m2 
a dle geometrického plánu č. 1932,483-1302/2017 nově vzniklých pozemků označených jako st. p. 
č. 1053 o výměře 30 m2 a st.p.č. 1054 o výměře 44 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 
121/15), vše v k. ú. Popkovice, z vlastnictví statutární města Pardubice do vlastnictví společnosti 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, 
a to formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti. 
Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS 
T: 30. 9. 2019 
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Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/2775/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej dle geometrického plánu č. 1739-24/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako st.p.č. 
1704 o výměře 3 m2 (vznik z p.p.č. 305/2) v k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutární města 
Pardubice do vlastnictvíXXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou 
znaleckým posudkem č. 2309-19/18 ze dne 24. 4. 2018 ve výši 920,- Kč/m2+ DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej dle geometrického plánu č. 1739-24/2018 nově vzniklého 
pozemku označeného jako st.p.č. 1704 o výměře 3 m2 (vznik z p.p.č. 305/2) v k.ú. Rosice nad 
Labem s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/2776/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/2275/2018'. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 80 m2, p.p.č. 693/2 o výměře cca 
962 m2 a p.p.č. 693/3 o výměře cca 333 m2, vše  v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutární města 
Pardubice do vlastnictví společnosti MECHANUS s.r.o., IČO 03721787, se sídlem Popova 1147, 535 
01 Přelouč, po vydání osvědčení stavebního úřadu MmP o dokončené hrubé stavbě průmyslové 
haly včetně administrativy, parkoviště pro osobní vozy, manipulační plochy pro lehkou 
strojírenskou výrobu, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 
39/6065/2017 ze dne 18. 10. 2017 ve výši 950,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedených částí pozemků, žadatelem. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 80 m2, 
p.p.č. 693/2 o výměře cca 962 m2 a p.p.č. 693/3 o výměře cca 333 m2, vše  v k.ú. Staré Čívice, se 
společností MECHANUS s.r.o., IČO 03721787. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/2777/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej dle geometrického plánu č. 8746-170/2017 nově vzniklého pozemku označeného jako p. p. 
č. 2684/10 o výměře 122 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. p. č. 2684/6) v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 21/6023/2018 ze dne 29. 6. 2018 ve výši 
1.400,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DP. Kupní cena 
bude povýšena o částku 3.500,- Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru 
nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej dle geometrického plánu č. 8746-170/2017 nově vzniklého 
pozemku označeného jako p. p. č. 2684/10 o výměře 122 m2 (vznik z pozemku označeného jako p. 
p. č. 2684/6) v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/2778/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2123/15 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IČO 72050250, se sídlem 530 02 
Pardubice – Zelené Předměstí, Na Spravedlnosti 2516, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 35/2018 ze dne 2. 5. 2018 ve výši 1.000,- Kč/m2+ 
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, žadatelem. V 
kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na výměře cca 180 m2 v k.ú. Pardubice s Českou republikou s příslušností 
hospodařit s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IČO 72050250. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/2779/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako  p.p.č. 236 o výměře cca 770 m2 k.ú. Černá za Bory  z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 2355-37/17 ze dne 20. 6. 2017 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, žadatelem. 
Kupní cena bude povýšena o částku 1.700,- Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za 
znalecký posudek. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 
236 o výměře cca 770 m2 k.ú. Černá za Bory z nájemní smlouvy uzavřené se AGROSPOL 
HOSTOVICE, a.s., IČ 25280406. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na  prodej části pozemku označeného jako  p.p.č. 236 o výměře cca 770 m2 
k.ú. Černá za Bory  s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/2780/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
budoucí prodej a prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2303/22 o výměře cca 80 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, se sídlem Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, 
PSČ 53002, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 2318-28/18 
ze dne 11. 6. 2018 ve výši 850,- 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, žadatelem. Kupní cena bude povýšena o částku 2.000,- Kč uhrazenou 
statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. 
Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude uzavřena zároveň s nájemní smlouvou. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní a následně kupní smlouvu na prodej části pozemku 
označeného jako p.p.č. 2303/22 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Pardubice se společností Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/2781/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1244 o výměře 12 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 1972-09/2018 ze dne 20. 6. 2018 ve výši 500,- 
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, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 1244 o výměře 12 m2 v k.ú. 
Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/2782/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
směnu pozemků označených jako st. p. č. 10794 o výměře 152 m2, st. p. č. 10795 o výměře 22 m2, 
st. p. č. 10810 o výměře 22 m2, st. p. č. 10811 o výměře 55 m2, st. p. č. 10837 o výměře 41 m2, st. 
p. č. 10841 o výměře 4 m2, st. p. č. 10844 o výměře 51 m2, st. p. č. 10848 o výměře 30 m2, st. p. č. 
10849 o výměře 1.894 m2, st. p. č. 10951 o výměře 124 m2, st. p. č. 10952 o výměře 7 m2, p. p. č. 
103/18 o výměře 2.703 m2, p. p. č. 672/25 o výměře 653 m2, p. p. č. 1660/6 o výměře 3.182 m2, p. 
p. č. 1660/7 o výměře 323 m2, p. p. č. 2774/33 o výměře 586 m2, p. p. č. 2774/56 o výměře 2 m2, 
p. p. č. 2774/62 o výměře 63 m2, p. p. č. 2774/63 o výměře 2.371 m2, p. p. č. 2783/78 o výměře 
1.687 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/12 vzhledem k celku na pozemku označeném jako 
st. p. č. 10805 o výměře 417 m2, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice 
do vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70 89 
00 05, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,  
a pozemků označených jako st. p. č. 10620/1 o výměře 466 m2, st. p. č. 10634/2 o výměře 63 m2, 
st. p. č. 10634/3 o výměře 308 m2, st. p. č. 10634/5 o výměře 198 m2, st. p. č. 10634/7 o výměře 24 
m2, st. p. č. 10650/1 o výměře 1.864 m2, st. p. č. 10650/4 o výměře 535 m2, p. p. č. 331/9 o výměře 
217 m2, p. p. č. 331/10 o výměře 164 m2, p. p. č. 331/16 o výměře 194 m2, p. p. č. 331/21 o 
výměře 29 m2, p. p. č. 341/7 o výměře 363 m2, p. p. č. 1619/4 o výměře 21 m2, p. p. č. 1660/5 o 
výměře 29 m2, p. p. č. 1682/11 o výměře 314 m2, p. p. č. 1728/10 o výměře 143 m2, p. p. č. 
1728/12 o výměře 34 m2, p. p. č. 1728/13 o výměře 181 m2, p. p. č. 3647/2 o výměře 1.139 m2, p. 
p. č. 3647/27 o výměře 1.003 m2, p. p. č. 3647/28 o výměře 647 m2, spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 7/12 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 341/6 o výměře 2.231 m2, 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/4 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 
3647/60 o výměře 21 m2, vše v k. ú. Pardubice, pozemku označeného jako p. p. č. 466/31 o výměře 
88 m2 v k. ú. Mnětice, pozemků označených jako p. p. č. 614/37 o výměře 765 m2 a p. p. č. 634/1 o 
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výměře 4.052 m2, vše v k. ú. Rosice nad Labem, pozemku označeného jako p. p. č. 251/5 o výměře 
155 m2 v k. ú. Svítkov, z vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, 
státní podnik, IČO: 70 89 00 05, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice, se vzájemným závazkem,  
-  že k pozemkům označeným jako st. p. č. 10951 a p. p. č. 361/5 (účelová komunikace č. 011227451 
okolo stavby zdymadla), vše v k. ú. Pardubice, budou za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč zřízeny 
služebnosti umístění a provozování komunikace spočívající v právu strpět umístění stavby 
komunikace po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemky za 
účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí 
komunikace ve prospěch statutárního města Pardubice v rozsahu stanoveném geometrickým 
plánem;  
- že k pozemkům označeným jako st. p. č. 10849, p. p. č. 2774/59 a p. p. č. 2774/63, vše v k. ú. 
Pardubice, (objekt M 123 Lávka Na Špici) budou za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč zřízeny 
služebnosti umístění konstrukce mostů spočívající v právu strpět umístění stavby mostů po celou 
dobu jejich fyzické a právní životnosti, vstupování  a vjezd na pozemky za účelem provádění 
nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcemi mostů a služebnosti 
umístění a provozování komunikace (č. 561056111) spočívající v právu strpět umístění stavby 
komunikace po celou dobu její fyzické a právní životnosti, vstupování  a vjezd na pozemky za 
účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí 
komunikace ve prospěch statutárního města Pardubice v rozsahu stanoveném geometrickým 
plánem;  
-  že k pozemkům označeným jako p. p. č. 103/18, p. p. č. 103/19, p. p. č. 677/2, p. p. č. 2774/55 a 
p. p. č. 2774/3, vše v k. ú. Pardubice, (objekt M 113 Lávka u lázní přes Chrudimku) budou za 
jednorázovou náhradu 1.000,- Kč zřízeny služebnosti umístění konstrukce mostů spočívající v právu 
strpět umístění stavby mostů po celou dobu jejich fyzické a právní životnosti, vstupování  a vjezd 
na pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcemi mostů a služebnosti umístění a provozování komunikace (č. 243424411) spočívající 
v právu strpět umístění stavby komunikace po celou dobu její fyzické a právní životnosti, 
vstupování  a vjezd na pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a 
revizemi, resp. rekonstrukcí komunikace ve prospěch statutárního města Pardubice v rozsahu 
stanoveném geometrickým plánem;  
- že k pozemkům označeným jako st. p. č. 10620/1, st. p. č. 10650/1 a st. p. č. 10650/4, vše v k. ú. 
Pardubice, budou za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč zřízeny služebnosti stezky a cesty ve 
prospěch ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70 89 00 
05, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,   
a to nejpozději do 1 roku ode dne nabytí vlastnických práv smluvními stranami ke směňovaným 
pozemkům; 
a dále se závazkem Povodí Labe, státní podnik, že nejpozději do 2 měsíců po nabytí vlastnických 
práv státu se vznikem příslušnosti hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik, uzavře se statutárním 
městem Pardubice k pozemkům označeným jako st. p. č. 10849, p. p. č. 2774/63 (obě dotčeny 
stavbou „Park na Špici VO, rozvody NN – PD“), p. p. č. 103/18 a p. p. č. 2774/33 (obě dotčeny 
stavbou „Revitalizace nábřeží Chrudimky – náhrdelník Chrudimky“), vše v k. ú. Pardubice, které 
jsou předmětem převodu do vlastnictví státu, ačkoli jsou dotčeny investičními akcemi 
města,  smlouvy o podmínkách provedení stavby. Na základě těchto smluv bude na uvedených 
pozemcích městu bezplatně a bezpodmínečně umožněno umístění 3 přístupových schodišť k vodě, 
vzdušný zábor pozemků způsobený umístěním stávající lávky, instalace mlatového chodníku na 
části pozemků, a umístění kabelů veřejného osvětlení. Ve smlouvách bude dohodnut způsob 
následného majetkoprávního vypořádání formou zřízení služebností ve prospěch statutárního 



  18 

města Pardubice, popř. zřízení služebností ve smyslu ustanovení § 1267 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč.     
K pozemku označenému jako st. p. č. 10844 v k. ú. Pardubice zároveň s vlastnickým právem město 
převádí v souladu s čl. V. odst. 2 práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV – 12-2015146/VB/01 
název stavby: Pardubice, U mlýnů – knn – EKOSAN ze dne 23. 1. 2017. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít směnnou smlouvu na převod pozemků označených jako st. p. č. 10794 o výměře 152 m2, st. 
p. č. 10795 o výměře 22 m2, st. p. č. 10810 o výměře 22 m2, st. p. č. 10811 o výměře 55 m2, st. p. č. 
10837 o výměře 41 m2, st. p. č. 10841 o výměře 4 m2, st. p. č. 10844 o výměře 51 m2, st. p. č. 
10848 o výměře 30 m2, st. p. č. 10849 o výměře 1.894 m2, st. p. č. 10951 o výměře 124 m2, st. p. č. 
10952 o výměře 7 m2, p. p. č. 103/18 o výměře 2.703 m2, p. p. č. 672/25 o výměře 653 m2, p. p. č. 
1660/6 o výměře 3.182 m2, p. p. č. 1660/7 o výměře 323 m2, p. p. č. 2774/33 o výměře 586 m2, p. 
p. č. 2774/56 o výměře 2 m2, p. p. č. 2774/62 o výměře 63 m2, p. p. č. 2774/63 o výměře 2.371 m2, 
p. p. č. 2783/78 o výměře 1.687 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/12 vzhledem k celku na 
pozemku označeném jako st. p. č. 10805 o výměře 417 m2, vše v k. ú. Pardubice, z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí 
Labe, státní podnik, IČO: 70 89 00 05, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské 
Předměstí,  
a pozemků označených jako st. p. č. 10620/1 o výměře 466 m2, st. p. č. 10634/2 o výměře 63 m2, 
st. p. č. 10634/3 o výměře 308 m2, st. p. č. 10634/5 o výměře 198 m2, st. p. č. 10634/7 o výměře 24 
m2, st. p. č. 10650/1 o výměře 1.864 m2, st. p. č. 10650/4 o výměře 535 m2, p. p. č. 331/9 o výměře 
217 m2, p. p. č. 331/10 o výměře 164 m2, p. p. č. 331/16 o výměře 194 m2, p. p. č. 331/21 o 
výměře 29 m2, p. p. č. 341/7 o výměře 363 m2, p. p. č. 1619/4 o výměře 21 m2, p. p. č. 1660/5 o 
výměře 29 m2, p. p. č. 1682/11 o výměře 314 m2, p. p. č. 1728/10 o výměře 143 m2, p. p. č. 
1728/12 o výměře 34 m2, p. p. č. 1728/13 o výměře 181 m2, p. p. č. 3647/2 o výměře 1.139 m2, p. 
p. č. 3647/27 o výměře 1.003 m2, p. p. č. 3647/28 o výměře 647 m2, spoluvlastnického podílu ve 
výši id. 7/12 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 341/6 o výměře 2.231 m2, 
spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/4 vzhledem k celku na pozemku označeném jako p. p. č. 
3647/60 o výměře 21 m2, vše v k. ú. Pardubice, pozemku označeného jako p. p. č. 466/31 o výměře 
88 m2 v k. ú. Mnětice, pozemků označených jako p. p. č. 614/37 o výměře 765 m2 a p. p. č. 634/1 o 
výměře 4.052 m2, vše v k. ú. Rosice nad Labem, pozemku označeného jako p. p. č. 251/5 o výměře 
155 m2 v k. ú. Svítkov, z vlastnictví ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Labe, 
státní podnik, IČO: 70 89 00 05, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, 
do vlastnictví statutárního města Pardubice.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/2783/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
souhlas města se zřízením stavby a uznání vlastnického práva manželů XXXXXXXXXXXXX ke stavbě 
bez čp/če (zahradní chata) stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 9002 v k. ú. Pardubice ve 
vlastnictví města.   



  19 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít sXXXXXXXXXXXXX, souhlasné prohlášení týkající se stavby  bez čp/če (zahradní chata) stojící 
na pozemku označeném jako st. p. č. 9002 v k. ú. Pardubice ve vlastnictví města.    
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/2784/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uznání vlastnického práva XXXXXXXXXXXXX k pozemku označenému jako p. p. č. 604/4 o výměře 
35 m2 v k. ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít souhlasné prohlášení s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/2785/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 427/22 o výměře 1717 m2 v k.ú. Nemošice z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení vybudované technické infrastruktury (např. komunikace, veřejné osvětlení…) na 
pozemku označeném jako p.p.č. 427/22 o výměře 1717 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX  do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 1.000,- Kč. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na převod pozemku označeného jako p.p.č. 427/22 o výměře 1717 m2 v 
k.ú. Nemošice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní  smlouvu na odkoupení vybudované technické infrastruktury (např. komunikace, 
veřejné osvětlení…) na pozemku označeném jako p.p.č. 427/22 o výměře 1717 m2 v k.ú. Nemošice 
s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
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Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/2786/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod dle geometrického plánu č. 663-73/2017 nově vzniklého pozemku označeného 
jako p. p. č. 492/10 o výměře 188 m2 v k. ú. Dražkovice (vznik z p. p. č. 492/1) z vlastnictví 
Pardubického kraje, IČO  70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, s právem 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic pardubického kraje, IČO 
00085031, se sídlem Doubravice, 533 53, Pardubice, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na převod dle geometrického plánu č. 663-73/2017 nově vzniklého 
pozemku označeného jako p. p. č. 492/10 o výměře 188 m2 v k. ú. Dražkovice (vznik z p. p. č. 
492/1) s Pardubickým krajem, IČO  70892822. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/2787/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2353/32 o výměře 153 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3526-31/2018 ze dne 16. 4. 2018 ve výši 
1.000,- Kč/m2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2582/1 o výměře cca 8 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3550-55/2018 ze dne 10. 7. 2018 ve výši 
1.000,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadateli. Kupní cena bude povýšena o částku 2.000,- Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice 
za znalecký posudek. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2353/32 o výměře 153 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2582/1 o výměře cca 8 m2 v 
k.ú. Pardubice s  XXXXXXXXXXXXX, 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 

 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/2788/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného  jako p.p.č. 2500/12 o výměře 197 m2 a  části pozemku označeného 
jako p.p.č. 2500/11 o výměře cca 99 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 
znaleckým posudkem č. 1974/11/2018 ze dne 14.7.2018 ve výši 1.700,- Kč/m2 + DPH v případě, že 
pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí statutárnímu městu 
Pardubice částku ve výši 3.200,- Kč za znalecký posudek. Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem, 
- po vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567,  
- po realizaci stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ státem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného  jako p.p.č. 2500/12 o výměře 197 m2 
a  části pozemku označeného jako p.p.č. 2500/11 o výměře cca 99 m2, vše v k.ú. Pardubice, s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/2789/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
a doplňuje stávající text v usnesení č. 'Z/1244/2016' týkajícího se prodeje pozemků označených 
jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2, p.p.č. 693/36 o výměře 10177 m2, p.p.č. 716/37 o výměře 285 
m2, p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2, 
p.p.č. 716/63 o výměře 17 m2, p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2, p.p.č. 728/16 o výměře 362 m2 a  části 
pozemku označeného jako  p.p.č. 1212/11, vše v k.ú. Staré Čívice, společnosti Conseq penzijní 
společnost, a.s., IČO 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.  
Změna textu z původního textu "s ochranným pásmem na p.p.č.1212/1 k.ú. Staré Čívice" na text "s 
ochranným pásmem  na p.p.č.1212/1 a na p.p.č. 728/16, vše v k.ú. Staré Čívice,".  
Doplnění textu "Žadatel uhradí částku ve výši 19,- Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání výše 
uvedených pozemků, a to od 24. 9. 2014." Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
. 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/2790/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č.  117/3 o výměře 5 m2 dle geometrického plánu č. 
839-192/2016 jako  označeného díl „b“  v k.ú. Staré Čívice z vlastnictvíXXXXXXXXXXXXX, do 
vlastnictví statutární města Pardubice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 
1976/13/2018 ze dne 1.9.2018 ve výši 350,-Kč/m2, a to za účasti XXXXXXXXXXXXX kteří dohodou a 
bez náhrady zruší věcná břemena užívání k předmětnému dílu „b“. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č.  117/3 o výměře 5 m2 
dle geometrického plánu č. 839-192/2016 jako  označeného díl „b“  v k.ú. Staré Čívice s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/2791/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře cca 180 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a 
místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 26/6028/2018 ze dne 25.7.2018 ve výši 600,- 
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, žadatelem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1295/1 o výměře cca 180 
m2 v k.ú. Pardubice s  XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/2792/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 2436/18 o výměře 70 m2, p.p.č. 2442/5 o 
výměře 2.418 m2, p.p.č. 2442/7 o výměře 308 m2, p.p.č. 2442/8 o výměře 70 m2, p.p.č. 2442/9 o 
výměře 7 m2 a p.p.č. 2442/16 o výměře 288 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví 
statutárního města Pardubice. Převod pozemků bude uzavřen dvěma darovacími smlouvami. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků označených jako p.p.č. 2436/18 o výměře 
70 m2, p.p.č. 2442/5 o výměře 2.418 m2, p.p.č. 2442/7 o výměře 308 m2, p.p.č. 2442/8 o výměře 
70 m2, p.p.č. 2442/9 o výměře 7 m2 a p.p.č. 2442/16 o výměře 288 m2, vše v k.ú. Pardubice, s 
Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, IČO 6979711. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/2793/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod dle geometrického plánu č. 630, 1220-65/2018 nově vzniklého pozemku 
označeného jako p.p.č. 341/28 o výměře 44 m2 v k. ú. Černá za Bory (vznik z p.p.č. 341/1) a nově 
vzniklého pozemku označeného jako p.p.č. 362/25 o výměře 7 m2 (vznik z p.p.č. 3627/17) v k. ú. 
Studánka z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na převod dle geometrického plánu č. 630, 1220-65/2018 nově vzniklého 
pozemku označeného jako p. p. č. 341/28 o výměře 44 m2 v k. ú. Černá za Bory a nově vzniklého 
pozemku označeného jako 362/25 o výměře 7 m2 v k. ú. Studánka s Pardubickým krajem.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. Z/2794/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uznání vlastnického práva XXXXXXXXXXXXX, k pozemku označenému jako p. p. č. 604/16 o výměře 
10 m2 v k. ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vydání prohlášení XXXXXXXXXXXXX, o uznání vlastnického práva města k pozemku 
označenému jako p. p. č. 604/16 o výměře 10 m2 v k. ú. Nové Jesenčany.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. Z/2795/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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odkoupení stavby bez čp/če - garáž stojící na pozemku označeném jako st.p.č. 7007/3, v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu 
ve výši 160.000,- Kč. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby bez čp/če - garáž stojící na pozemku označeném jako 
st.p.č. 7007/3, v k.ú. Pardubice se XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. Z/2796/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uznání vlastnického práva statutárním městem Pardubice ke spoluvlastnickému podílu ve výši id. ½ 
vzhledem k celku k pozemku označenému jako p. p. č. 2581/3 o výměře 26 m2 v k. ú. Pardubice ve 
prospěch XXXXXXXXXXXXX a uznání vlastnických práv XXXXXXXXXXXXX ke spoluvlastnickým 
podílům ve výši id. ½ vzhledem k celku k pozemkům označeným jako p. p. č. 2390/24 o výměře 125 
m2 a p. p. č. 3277/3 o výměře 108 m2, vše v k. ú. Pardubice, ve prospěch statutárního města 
Pardubice.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít souhlasné prohlášení s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. Z/2797/2018               (pro 24, proti 1, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení objektu bez čp/če - garáž stojícího na pozemku označeném jako st. p. č. 6833 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Pardubice z vlastnictví Pardubické sportovní organizace, z. s., IČO: 601 59 
910, se sídlem Pernerova 2490, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, do vlastnictví statutárního 
města Pardubice za kupní cenu ve výši 1,310.100,- Kč. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení objektu bez čp/če - garáž stojícího na pozemku označeném 
jako st. p. č. 6833 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pardubice s Pardubickou sportovní organizací, 
z. s., IČO: 601 59 910. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
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Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. Z/2798/2018               (pro 20, proti 3, zdrž. 6, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemků označených jako st.p.č. 228 o výměře 6970 m2, p.p.č. 226/1 o výměře 1680 
m2, p.p.č. 135/1 o výměře 2656 m2, p.p.č. 225/1 o výměře 2063 m2 a p.p.č. 111/11 o výměře 51 
m2, vše v k.ú. Ohrazenice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města 
Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3733-
89/2017 u pozemků st.p.č. 228 a p.p.č. 226/1, vše v k.ú. Ohrazenice, ve výši 1.200,- Kč/m2, u 
pozemků p.p.č. 111/11, p.p.č. 135/1, a p.p.č. 225/1, vše v k.ú. Ohrazenice ve výši  900,- Kč/m2. 
Kupní smlouva bude uzavřena po schválení finančních prostředků v rozpočtu města. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako st.p.č. 228 o výměře 6970 m2, 
p.p.č. 226/1 o výměře 1680 m2, p.p.č. 135/1 o výměře 2656 m2, p.p.č. 225/1 o výměře 2063 m2 a 
p.p.č. 111/11 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Ohrazenice, se XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. Z/2799/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 499/4 o výměře 28 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 24/2018 ze dne 29. 3. 2018 ve výši 1.000,- Kč/m2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 499/4 o výměře 28 m2 v k.ú. 
Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. Z/2800/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
darování dle geometrického plánu č. 772-92/2017 nově vzniklých pozemků označených jako p. p. č. 
609/15 o výměře 257 m2 (vznik z p. p. č. 609/8) a p. p. č. 616/31 o výměře 10 m2 (vznik z p. p. č. 
616/19), vše v k. ú. Nemošice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví  Pardubického kraje.  
Darovací smlouva bude uzavřena: 
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1. po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zatěžující  pozemek označený jako p.p.č. 609/8 v k.ú. 
Nemošice, se společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, a statutárním městem 
Pardubice a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
2. po uzavření smlouvy o zřízení služebnosti zatěžující  pozemek označený jako p.p.č. 609/8 v k.ú. 
Nemošice, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této 
smlouvy do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na převod dle geometrického plánu č. 772-92/2017 nově vzniklých 
pozemků označených jako p. p. č. 609/15 o výměře 257 m2 (vznik z p. p. č. 609/8) a p. p. č. 616/31 
o výměře 10 m2 (vznik z p. p. č. 616/19), vše v k. ú. Nemošice s Pardubickým krajem. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. Z/2801/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej spoluvlastnických podílů ve výši id. 3/4 vzhledem k celku pozemků označených jako st.p.č. 
10416 o výměře 12 m2 a st.p.č. 10421 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti NewCo Immo GmbH, id. č. HRB 510168, se 
sídlem In der Buttergrube 9, 99428 Weimar- Legefeld, Spolková republika Německo, za kupní cenu 
v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 55-07/2018  ze dne 2.7.2018 ve výši 
2.700,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej spoluvlastnických podílů ve výši id. 3/4 vzhledem k celku pozemků 
označených jako st.p.č. 10416 o výměře 12 m2 a st.p.č. 10421 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Pardubice 
se společností NewCo Immo GmbH, id. č. HRB 510168. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. Z/2802/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.054 m2 v k.ú. Staré Čívice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti APAG Elektronik s.r.o., IČO 
49813005, se sídlem U Panasonicu 396, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2541-42/18 ze dne 29.6.2018 ve výši 860,- 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, žadatelem. 
Kupní smlouva bude uzavřena po obdržení potvrzení společnosti TOSEDA s.r.o., IČO 29199077, o 
obdržení projektové dokumentace, ze kterého bude patrné, že požárně nebezpečný prostor 
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budoucí stavby společnosti APAG Elektronik s.r.o. umístěné na předmětném pozemku nebude 
jakkoliv zasahovat do sousední části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 v k.ú. Staré Čívice 
pozemku, která není předmětem prodeje. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.054 
m2 v k.ú. Staré Čívice se společností APAG Elektronik s.r.o., IČO 49813005. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. Z/2803/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'Z/1155/2016' týkajícího se prodeje částí pozemků označených jako 
p.p.č. 693/1,  p.p.č. 693/2 a  p.p.č. 693/3, vše v k.ú. Staré Čívice, společnosti  TOSEDA s.r.o., IČO 
29199077, z původního textu "části p.p.č. 693/2 o výměře cca 546 m2" na text "části p.p.č. 693/2 o 
výměře 512 m2". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
záměr budoucího prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 2.524 m2 v 
k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti TOSEDA s.r.o., 
IČO 29199077, se sídlem U Panasonicu 376, Staré Čívice, 530 06 Pardubice, pro plánované rozšíření 
areálu společnosti s tím, že žádost o prodej předmětného pozemku bude podána do 30. 6. 2020. 
 
 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. Z/2804/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatné zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům označeným jako p.p.č. 
630/11 o výměře 753 m2 a p.p.č. 4081 o výměře 557 m2, vše v k.ú. Pardubice, mezi 
XXXXXXXXXXXXX a statutárním městem Pardubice, s tím, že část pozemku označeného jako p.p.č. 
630/11 o výměře cca 590 m2 nabude  do vlastnictví statutární město Pardubice a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 630/11 o celkové výměře cca 163 m2 a pozemek označený jako p.p.č. 4081 
o výměře 557 m2, vše v k.ú. Pardubice nabude do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, s podmínkou, že k 
části pozemku označenému jako p.p.č. 630/11 v k.ú. Pardubice dojde za účasti společnosti Služby 
města Pardubic a.s., IČO 25262572, Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, ke zřízení 
služebnosti umístění a provozování souboru veřejného osvětlení v rozsahu následně zpracovaného 
geometrického plánu spočívající v povinnosti strpět umístění a provozování souboru veřejného 
osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na pozemek za účelem 
provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. rekonstrukcí souboru 
veřejného osvětlení, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, za 
jednorázovou náhradu 500,- Kč. XXXXXXXXXXXXXuhradí náklady na zpracování geometrického 
plánu na zaměření rozsahu výše uvedené služebnosti. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům označeným jako 
p.p.č. 630/11 o výměře 753 m2 a p.p.č. 4081 o výměře 557 m2, vše v k.ú. Pardubice, s 
XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. Z/2805/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 1737/1 o výměře cca 315 m2 v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutární města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3533-38/2018 ze dne 7. 5. 2018 ve výši 2.500,- 
Kč/m2 po doložení geometrického plánu na oddělení pozemku žadatelem. Kupní smlouva bude 
uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1737/8 o výměře 557 m2 v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX do vlastnictví statutární města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3533-38/2018 ze dne 7. 5. 2018 ve výši 2.500,- 
Kč/m2. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako st.p.č. 974/8 o výměře 765 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutární města Pardubice do vlastnictví společnosti BAUSET CZ, a.s., IČO 63217139, se sídlem 
Nemošická 1495, Pardubice, 530 02, za kupní cenu ve výši 2.500,- Kč/m2 povýšenou o DPH v 
případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 1737/1 o výměře cca 
315 m2 v k.ú. Pardubice, s  XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1737/8 o výměře 557 m2 v k.ú. 
Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 974/8 o výměře 765 m2 v k.ú. 
Pardubice se společností BAUSET CZ, a.s., IČO 63217139. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. Z/2806/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
budoucí prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2319/16 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Pardubice 
z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 
24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v  čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku, žadatelem.  
Smlouva o smlouvě budoucí kupní bude obsahovat ustanovení, že žadatel vyzve město k uzavření 
kupní smlouvy nejpozději do 3 let od právní moci stavebního povolení na stavbu trafostanice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na budoucí prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 
2319/16 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Pardubice se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 045 
Přijaté usnesení č. Z/2807/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uznání vlastnického práva XXXXXXXXXXXXX, k pozemku označenému jako p. p. č. 604/13 o výměře 
33 m2 v k. ú. Nové Jesenčany ve prospěch statutárního města Pardubice.   
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vydání prohlášení o uznání vlastnického práva XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. Z/2808/2018               (pro 28, proti 1, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 458/10 o výměře 44 m2 v k.ú. Nemošice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 185/2016 ze dne 10. 9. 2018 ve výši 500,- Kč/m2 + 
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DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí 
statutárnímu městu Pardubice částku ve výši 3.000,- Kč za znalecký posudek. Kupní smlouva bude 
uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný pozemek se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do 
katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 458/10 o výměře 44 m2 v k.ú. 
Nemošice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 001 byl stažen                

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doplňuje 
v Zásadách pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách 
ve vlastnictví statutárního města Pardubice v čl. 8.1. Převod pozemku z vlastnictví statutárního města 
Pardubice v odstavci Stanovení ceny u úplatného převodu text:  
"Výše uvedené stanovení ceny se netýká úplatného převodu pozemků za účelem 
rekonstrukce  stávajících bytových a rodinných domů *, jejichž obytná plocha tvoří 80 % zastavěné 
plochy, za podmínky, že šíře požadovaného pozemku od hranice stavební parcely, na níž je umístěn 
objekt, bude maximálně 2 m. V těchto případech je kupní cena stanovena na částku 500,-Kč/m2.  
* rekonstrukcí se rozumí v tomto případě -  vybudování vstupů,  výtahů, balkonů a lodžií,  zateplení 
domů nad 15 cm, izolací domů, anglických dvorků, odvodňovacího kanálu apod." 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 13, proti 5, zdrž. 10, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení dle geometrického plánu č. 8780-219/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako 
p.p.č. 252/47 o výměře 536 m2 (vznik z  pozemku označeného jako p.p.č. 252/20) k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306, se sídlem 
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 51-03/2018  ve výši 4.000,-Kč/m2 + DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení dle geometrického plánu č. 8780-219/2018 nově vzniklého 
pozemku označeného jako p.p.č. 252/47 o výměře 536 m2 (vznik z  pozemku označeného jako p.p.č. 
252/20) k.ú. Pardubice, se společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
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Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 14, proti 3, zdrž. 12, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1778/36 o výměře 158 m2, p.p.č. 1778/63 o výměře 174 
m2, p.p.č. 3000/56 o výměře 839 m2, st.p.č. 8102 o výměře 335 m2, jehož součástí je stavba bez 
čp/če, doprava, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, se 
sídlem, Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 1375, PSČ 53002, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice za účelem vybudování autobusového terminálu, za kupní cenu v čase a místě obvyklou 
určenou znaleckým posudkem č. 009-2018/3901 ze dne 15. 2. 2018 ve  výši 7,620.000,- Kč povýšenou 
o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude 
uzavřena za níže uvedených podmínek: 
- kupní smlouva nabude účinnosti až po nabytí právní moci územního rozhodnutí na stavbu 
„Multimodální uzel veřejné dopravy-Terminál B"  
- společnost EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, při podpisu kupní smlouvy zároveň vystaví 
statutárnímu městu Pardubice souhlas s realizací stavby „Multimodální uzel veřejné dopravy -
Terminál B", která bude realizovaná na předmětných pozemcích ve smyslu § 184a zákona č.183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění, jako veřejnoprávní titul pro potřeby územního řízení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
řešení podmínek vázaných na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1778/36 o výměře 158 m2, 
p.p.č. 1778/63 o výměře 174 m2, p.p.č. 3000/56 o výměře 839 m2, st.p.č. 8102 o výměře 335 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, doprava, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti EUROBIT 
REAL a.s., IČO 27443752, spočívající v závazcích, že: 
- město vybuduje obslužnou komunikaci pro předmětné území v tzv. jižní části nejpozději do konce 
roku 2021 tak, aby bylo společnosti EUROBIT REAL a.s. umožněno provádět výstavbu vlastních 
stavebních objektů a jejich následné napojení na obslužné komunikace a na výjezd z předmětného 
území, 
- město vybuduje tu část sjezdu ze silnice I/36, která bude umístěna na pozemcích města a která 
bude sloužit pro vjezd veřejnosti do předmětného území, když společnost EUROBIT REAL a.s. 
vybuduje zbývající část tohoto sjezdu pro veřejnou dopravu do předmětného území s napojením na 
ostatní objekty a obslužné komunikace, formou samostatné dohody o společném postupu při 
zástavbě prostoru stavby Terminál B. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1778/36 o výměře 158 m2, 
p.p.č. 1778/63 o výměře 174 m2, p.p.č. 3000/56 o výměře 839 m2, st.p.č. 8102 o výměře 335 m2, 
jehož součástí je stavba bez čp/če, doprava, vše v k.ú. Pardubice, se společností EUROBIT REAL a.s., 
IČO 27443752. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dohodu o společném postupu při zástavbě prostoru stavby Terminál B se společností EUROBIT 
REAL a.s., IČO 27443752. 
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Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 047 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3615/2 o výměře cca 1.600 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutární města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXXza kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. Předmětná část pozemku nebude 
zatížena souborem veřejného osvětlení včetně ochranného pásma a návrh nového geodetického 
oddělení pozemku, ve kterém bude zakreslena trasa stávajícího kabelového vedení veřejného 
osvětlení, bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s, IČO 25262572. Kupní smlouva 
bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., 
IČO 24729035, Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, Telco Pro service, a.s., IČO 
29148279, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3615/2 o výměře cca 1.600 
m2 v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 048 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako  p.p.č. 236 o výměře cca 750 m2 k.ú. Černá za Bory z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2355-37/17 ze dne 20. 6. 2017 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, žadatelem. Kupní cena bude 
povýšena o částku 1.700,- Kč uhrazenou statutárním městem Pardubice za znalecký posudek. Kupní 
smlouva bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 236 o výměře cca 770 m2 
k.ú. Černá za Bory z nájemní smlouvy uzavřené se AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČ 25280406. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako  p.p.č. 236 o výměře cca 750 m2 k.ú. 
Černá za Bory s XXXXXXXXXXXXX. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 049 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemků označených jako st.p.č. 228 o výměře 6970 m2, p.p.č. 226/1 o výměře 1680 m2, 
p.p.č. 135/1 o výměře 2656 m2, p.p.č. 225/1 o výměře 2063 m2 a p.p.č. 111/11 o výměře 51 m2, vše 
v k.ú. Ohrazenice, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutární města Pardubice za kupní 
cenu 2.500,- Kč/m2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako st.p.č. 228 o výměře 6970 m2, p.p.č. 
226/1 o výměře 1680 m2, p.p.č. 135/1 o výměře 2656 m2, p.p.č. 225/1 o výměře 2063 m2 a p.p.č. 
111/11 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Ohrazenice, se XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 050 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 1807/4 o výměře 2032 m2, p.p.č. 1807/5 o výměře 8348 m2, 
st.p.č. 8900 o výměře 188 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do 
vlastnictví spolku Ústřední automotoklub České republiky z. s., IČO 00565555, se sídlem Na strži 
1837/7, Krč, 140 00 Praha, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a 
čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do 
katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 1807/4 o výměře 2032 m2, p.p.č. 
1807/5 o výměře 8348 m2, st.p.č. 8900 o výměře 188 m2, vše v k.ú. Pardubice, se spolkem Ústřední 
automotoklub České republiky z. s., IČO 00565555. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 051 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej pozemků označených jako p.p.č. 1767/4 o výměře 2525 m2, p.p.č. 1767/8 o výměře 484 m2, 
vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutární města Pardubice do vlastnictví společnosti UNIMEX 
GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČO 28375025, se sídlem Praha 1,  Václavské nám. 815/53, za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, s tím, že znalecký posudek objedná žadatel. Kupní smlouva 
bude uzavřena po výmazu předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v 
platném znění, váznoucího na pozemku označeném jako p.p.č. 1767/4  v k.ú. Pardubice  pro 
Pardubický kraj. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2629/36 o výměře 192 m2 a části pozemku označeného 
jako p.p.č. 1759/8 o výměře cca 984 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti UNIMEX 
GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČO 28375025, se sídlem Praha 1,  Václavské nám. 815/53, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení 
ceny v místě a čase obvyklé povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, s tím, že znalecký posudek objedná žadatel. Výměra části pozemku bude 
upřesněna geometrickým plánem doložena žadatelem. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu 
předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád v platném znění, váznoucího na 
pozemku označeném jako p.p.č. 2629/36   v k.ú. Pardubice  pro Pardubický kraj. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 1767/4 o výměře 2525 m2, p.p.č. 
1767/8 o výměře 484 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční 
fond, a.s., IČO 28375025. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2629/36 o výměře 192 m2 a 
části pozemku označeného jako p.p.č. 1759/8 o výměře cca 984 m2, vše v k.ú. Pardubice  
se společností UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a.s., IČO 28375025. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 052 nebyl přijat               (pro 10, proti 13, zdrž. 5, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 2426/2 o výměře 9.166 m2,  p.p.č. 2426/35 o výměře 68 m2 
a části p.p.č. 2400/2 o výměře cca 902 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města 
Pardubice do vlastnictví Sboru církve bratrské v Pardubicích, IČO 26520231, se sídlem Lonkova 512, 
530 09 Pardubice - Polabiny, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a 
místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na 
zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 2426/2 o výměře 9.166 m2,  p.p.č. 
2426/35 o výměře 68 m2 a části p.p.č. 2400/2 o výměře cca 902 m2, vše v k.ú. Pardubice, se Sborem 
církve bratrské v Pardubicích, IČO 26520231. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 053 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 324/11 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Rosice nad Labem z 
vlastnictví statutární města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadatelkou. Žadatelak uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práva vyplývajícího z této smlouvy do katastru 
nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 324/11 o výměře cca 60 m2 v 
k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutární města Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 054 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 794/2 o výměře cca 258 m2 a p.p.č. 2742/106 o výměře 
cca 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti 
JP-KONTAKT, s.r.o., IČO 25922378, se sídlem Dašická 1797, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
výměra výše uvedených části pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého 
posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. V kupní 
smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 
110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 794/2 o výměře cca 258 m2 a 
p.p.č. 2742/106 o výměře cca 8 m2, vše v k.ú. Pardubice, se společností JP-KONTAKT, s.r.o., IČO 
25922378. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 055 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po 
vyjmutí předmětné části pozemku z nájemní smlouvy uzavřené se Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 7116179. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadatelkou. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po 
vyjmutí předmětné části pozemku z nájemní smlouvy uzavřené se Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 7116179. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po 
vyjmutí předmětné části pozemku z nájemní smlouvy uzavřené se Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 7116179. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
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znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadateli. Žadatelé uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po 
vyjmutí předmětné části pozemku z nájemní smlouvy uzavřené se Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 7116179. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 4 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře 
cca 2 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě 
obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady 
na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po vyjmutí předmětných částí pozemků z nájemní smlouvy 
uzavřené se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Halda II Pardubice, IČO 7116179. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej: 
1. části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Pardubice s 
XXXXXXXXXXXXX, 
2. části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú. Pardubice s 
XXXXXXXXXXXXX, 
3. části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Pardubice s 
XXXXXXXXXXXXX, 
4. části pozemku označeného jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 44 m2 v k.ú. Pardubice s 
XXXXXXXXXXXXX, 
5. částí pozemků označených jako p.p.č. 2988/1 o výměře cca 4 m2 a p.p.č. 1042/18 o výměře cca 2 
m2, vše v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 056 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 486/9 o výměře cca 665 m2, p.p.č. 486/8 o výměře cca 
74 m2, p.p.č. 486/12 o výměře cca 280 m2, p.p.č. 486/13 o výměře cca 145 m2, vše v k.ú. Pardubičky, 
z vlastnictví statutární města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v místě a čase obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým budou upřesněny výměry výše 
uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společnostmi 
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Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, 
s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 486/9 o výměře cca 665 m2, 
p.p.č. 486/8 o výměře cca 74 m2, p.p.č. 486/12 o výměře cca 280 m2, p.p.č. 486/13 o výměře cca 145 
m2, vše v k.ú. Pardubičky, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 057 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/33 o výměře cca 703 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví společnosti HARMONY CLUB HOTELY, a.s., IČO 60108878, se sídlem Bedřichov 
106, 543 51 Špindlerův Mlýn, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 703 m2 v k.ú. 
Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti HARMONY CLUB 
HOTELY, a.s., IČO 60108878, se sídlem Bedřichov 106, 543 51 Špindlerův Mlýn. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na převod části pozemku označeného jako p.p.č. 3718/33 o výměře cca 703 
m2 v k.ú. Pardubice se společností HARMONY CLUB HOTELY, a.s., IČO 60108878. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít darovací smlouvu na převod části pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 o výměře cca 703 
m2 v k.ú. Pardubice se společností HARMONY CLUB HOTELY, a.s., IČO 60108878.. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 058 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku onačeného jako st.p.č. 1023 o výměře 93 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
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DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku onačeného jako st.p.č. 1023 o výměře 93 m2 v k.ú. 
Studánka se XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 059 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 13/18 o výměře 9 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 177 – 178 Na Vsi, Černá 
za Bory, Pardubice, IČO 03099768, se sídlem Na Vsi 178, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, za kupní 
cenu 300,- Kč/m2 povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 13/18 o výměře 9 m2 v k.ú. Černá za Bory z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků domu čp. 177 – 178 Na Vsi, Černá 
za Bory, Pardubice, IČO 03099768, se sídlem Na Vsi 178, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, za kupní 
cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 13/18 o výměře 9 m2 v k.ú. Černá 
za Bory se Společenstvím vlastníků domu čp. 177 – 178 Na Vsi, Černá za Bory, Pardubice, IČO 
03099768. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 060 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 116/13 o výměře 486 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
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Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný 
pozemek se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy 
do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 116/13 o výměře cca 291 m2 v k.ú. Trnová z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelkou.  
Žadatelka uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene zatěžující  předmětný pozemek se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po 
vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 116/13 o výměře 486 m2 v k.ú. 
Trnová s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 061 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 2515/14 o výměře 14 m2, p.p.č. 2515/18 o výměře 14 m2, 
p.p.č. 2515/25 o výměře 13 m2, p.p.č. 2515/3 o výměře 14 m2 a p.p.č. 2515/16 o výměře 14 m2, vše 
v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní 
cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 2515/14 o výměře 14 m2, p.p.č. 
2515/18 o výměře 14 m2, p.p.č. 2515/25 o výměře 13 m2, p.p.č. 2515/3 o výměře 14 m2 a p.p.č. 
2515/16 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 062 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 605/1 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Nové Jesenčany z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující předmětný 
pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567 a po 
vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu cca 45 m2 v k.ú. Nové Jesenčany s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 063 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3626/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Pardubice 
nezatíženého  souborem veřejného osvětlení z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
společnosti RVB, s.r.o., IČO 27536777, se sídlem Ke Koupališti 56, Cihelna, 530 09 Pardubice, za kupní 
cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem 
schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 
uvedené části pozemku, žadatelem. V geometrickém plánu bude zakreslena trasa stávajícího 
veřejného osvětlení a geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic, a.s., 
IČO 25262572. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný 
pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po 
vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 3626/1 o výměře cca 60 m2 v 
k.ú. Pardubice nezatíženého  souborem veřejného osvětlení se společností RVB, s.r.o., IČO 27536777, 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
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Návrh usnesení č. 064 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2665/27 o výměře 9 m2 v kú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem, a po vybudování samostatného přístupu do domu čp. 737, stojícího na 
pozemku označeném jako st.p.č. 1355, v části obce Zelené Předměstí, v k.ú. Pardubice. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 
statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující  pozemek 
označený jako p.p. č. 2665/27 v k.ú. Pardubice se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a 
GasNet, s.r.o., IČO 27295567, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2665/27 o výměře 9 m2 v kú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 065 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2746/18 o výměře cca 167 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2450-41/18  ze dne 2. 7. 2018 ve výši 2.000,- Kč/m2 + 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického 
plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem.  Kupní smlouva bude 
uzavřena po vydání souhlasu či kolaudačního souhlasu stavebního úřadu  na výše uvedenou stavební 
úpravu. Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující 
předmětný pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, GasNet, s.r.o., IČO 
27295567, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 2746/18 o výměře cca 167 m2 
v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
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Návrh usnesení č. 066 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2534/1 o výměře 2.040 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. Kupní smlouva bude uzavřena: 
1. po zrušení celé větve souboru veřejného osvětlení umístěné na pozemcích označených jako p.p.č. 
2534/1 a p.p.č. 2534/23, vše v k.ú. Pardubice.   
2. po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující  pozemek označený jako p.p.č. 2534/1 v 
k.ú. Pardubice, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této 
smlouvy do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2534/1 o výměře 2.040 m2 v k.ú. 
Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 067 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení budovy č.p. 78 – objekt občanské vybavenosti stojící na pozemku označeném jako st. p. č. 
86/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rosice nad Labem, z podílového spoluvlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu ve výši 5,000.000,- Kč, za podmínek uvedených v kupní smlouvě, 
která je přílohou usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení budovy č.p. 78 – objekt občanské vybavenosti stojící na 
pozemku označeném jako st. p. č. 86/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Rosice nad Labem,  s 
XXXXXXXXXXXXX.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 068 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 2500/11 o výměře 217 m2, p.p.č. 2500/12 o výměře 197 m2, 
a části pozemku označeného jako st.p.č. 1079/5 o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 
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vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1974/11/2018 ze dne 14.7.2018 ve výši 1.700,- Kč/m2 
+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí 
statutárnímu městu Pardubice částku ve výši 3.200,- Kč za znalecký posudek. Kupní smlouva bude 
uzavřena: 
- po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 
žadatelem, 
- po vyjádření společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567,  
- po realizaci stavby „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ státem. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 2500/11 o výměře 217 m2, p.p.č. 
2500/12 o výměře 197 m2, a části pozemku označeného jako st.p.č. 1079/5 o výměře cca 100 m2, 
vše v k.ú. Pardubice, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 069 nebyl přijat               (pro 0, proti 22, zdrž. 7, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 29/55 o výměře cca 50 m2 a p.p.č. 29/40 o výměře cca 
15 m2, vše v k.ú. Nové Jesenčany, z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v v čase a místě 
obvyklou vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v 
případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 
kterým bude upřesněna výměra výše uvedených části pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí náklady 
na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město 
Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující  pozemky 
označené jako p.p.č. 29/40 a p.p.č. 29/55, vše v k.ú. Nové Jesenčany, se společností ČEZ Distribuce, 
a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 29/55 o výměře cca 50 m2 a 
p.p.č. 29/40 o výměře cca 15 m2, vše v k.ú. Nové Jesenčany, s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 070 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
text v usnesení č. 'Z/1244/2016' týkajícího se prodeje pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o 
výměře 85 m2, p.p.č. 693/36 o výměře 10177 m2, p.p.č. 716/37 o výměře 285 m2, p.p.č. 716/42 o 
výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2, p.p.č. 716/63 o 
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výměře 17 m2, p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2, p.p.č. 728/16 o výměře 362 m2 a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 1212/11, vše v k.ú. Staré Čívice, společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., 
IČO 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, z původního textu "za cenu 
určenou znaleckým posudkem o ceně obvyklé č. 2641/28/2016 ze dne 10. 7. 2016 ve výši 910,-Kč/m2 
" na text "za cenu určenou znaleckým posudkem o ceně obvyklé č. 1969/6/2018 ze dne 13. 4. 2018 
ve výši 600,- Kč/m2". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Návrh usnesení č. 071 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej spoluvlastnických podílů ve výši id. 3/4 vzhledem k celku pozemků označených jako st.p.č. 
10416 o výměře 12 m2 a st.p.č. 10421 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví společnosti NewCo Immo GmbH, id. č. HRB 510168, se sídlem In der 
Buttergrube 9, 99428 Weimar- Legefeld, Spolková republika Německo, za kupní cenu 900,- Kč/m2 + 
DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej spoluvlastnických podílů ve výši id. 3/4 vzhledem k celku pozemků 
označených jako st.p.č. 10416 o výměře 12 m2 a st.p.č. 10421 o výměře 1 m2, vše v k.ú. Pardubice, se 
společností NewCo Immo GmbH, id. č. HRB 510168. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
 
Návrh usnesení č. 072 nebyl přijat               (pro 1, proti 27, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1718/1 o výměře cca 4.500 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti PROGRESS SPV a.s., IČO 06710875, 
se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu určenou znaleckým 
posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 
městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části 
pozemku, žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude 
objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. Spolu s vlastnickým právem přejdou 
na společnost PROGRESS SPV a.s., IČO 06710875, práva a povinnosti ze smluv o umístění reklamního 
zařízení uzavřených dne 24. 10. 2014 se společností Reklamní servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541, a 
dne 26. 6. 2007 se společností BARTH – media, a.s., IČO 252 56 181. 
Kupní smlouva bude uzavřena po zápisu existujících zákonných věcných břemen ve prospěch 
společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, do katastru nemovitostí; po uzavření smluv o 
zřízení věcného břemene zatěžující  předmětný pozemek se společnostmi Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., IČO 60108631, a GasNet, s.r.o., IČO 27295567, po vkladu práv vyplývajících z těchto 
smluv do katastru nemovitostí. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 1718/1 o výměře cca 4.500 
m2 v k.ú. Pardubice se společností PROGRESS SPV a.s., IČO 06710875. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 
 

3 
Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
- přizvala M. Macelu, který požádal o opravu čísla pozemku v návrhu usnesení č. 5 (místo 

1772/3 má správně být 1775/3). 

 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2809/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/1909/2017'. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2810/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/2404/2018' bod I. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2811/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. ZM/764/2016. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2812/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. ZM/1139/2013 – bod 2. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2813/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doplňuje 
stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/2267/2018' bod II. týkajícího se bezúplatného převodu 
pozemků označených jako p.p.č. 1775/2 o výměře 215 m2 a p.p.č. 3907/15 o výměře 47 m2, vše v 
k.ú. Pardubice, z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu 
železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 do vlastnictví statutárního města Pardubice, za text „p.p.č. 3907/15 o 
výměře 47 m2“ doplnit text „a p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2,“. Ostatní text usnesení zůstává beze 
změny. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2814/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. 'Z/2405/2018'. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2815/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/975/2016' bod I. týkajícího se zřízení věcného břemene na 
pozemcích ČR s právem hospodařit s majetkem státu pro Českou poštu, s.p., IČ 47114983, se sídlem 
Politických vězňů 909/4, Nové Město, Praha, ve prospěch statutárního města Pardubice v rámci 
investiční akce „Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích“ ve znění „a p. p. č. 3000/41“ bez 
náhrady. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2816/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. ZM/1936/2014. 
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Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2817/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. ZM/1190/2013. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/2818/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'Z/2588/2018'týkajícího se prodeje pozemků XXXXXXXXXXXXX, z 
původního textu "prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 409/30 o výměře cca 27 m2 a p.p.č. 
409/31 o výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Studánka," na text "prodej dle geometrického plánu č. 1227-
24/2018 nově vzniklých pozemků označených jako p.p.č. 409/318 o výměře 3 m2 (vznik z pozemku 
označeného jako p.p.č. 409/31), p.p.č. 409/319 o výměře 26 m2 (vznik z pozemku označeného jako 
p.p.č. 409/30), a dílu "a" o výměře 2 m2 odděleného z pozemku označeného jako p.p.č. 409/31, vše 
v k.ú. Studánka,". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/2819/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'Z/1529/2017'týkajícího se prodeje části pozemku označeného jako 
p.p.č. 4368/4 v k.ú. Pardubice společnosti EBM Partner a.s., IČ 24184497, se sídlem Hvězdova 
1734/2c, Nusle, Praha 4, z původního textu " cca 1300 m2 " na text "cca 1350 m2" a dále z 
původního textu "po vydání osvědčení stavebního úřadu MmP o dokončené hrubé stavby 
„Domova pro seniory“ na text "po vydání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu 
CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE". Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

4 
Převod pozemků včetně staveb v k.ú. Rosice nad Labem společnosti ZŠ a MŠ KLAS 

s.r.o. 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- bez doplňujících informací 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2820/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej  dle geometrického plánu č. 1752-91/2018 nově vzniklých pozemků označených jako st.p.č. 
20  o výměře 809 m2 (vznik z pozemku označeného jako st.p.č. 20),  jehož součástí je stavba čp. 37 
– objekt obč. vybavenosti, v části obce Rosice, a p.p.č. 612/31 o výměře 752 m2 (vznik z pozemku 
označeného jako p.p.č. 612/1), vše v k.ú. Rosice nad Labem (dále jen „předmětné pozemky“), 
včetně všech součástí a příslušenství společnosti Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 
46577742, se sídlem Pardubice – Rosice, Školní náměstí 37, PSČ 53351, za kupní cenu v místě a čase 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 25/6027/2018 ze dne 25. 7. 2018 ve výši 6,300.000,- 
Kč povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, se 
závazkem provozovat předmětné pozemky jako školské zařízení zajišťující výchovu a vzdělání na 
vícejazyčné bázi spojené s multikulturní výchovou po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnických práv 
k citovaným pozemkům. Dále s podmínkou, že k uzavření kupní smlouvy dojde až poté, co kupující 
na své náklady vybuduje a do majetku statutárního města Pardubice za kupní cenu 1.000,- Kč 
převede nově vybudovanou a zkolaudovanou komunikaci na pozemku označeném jako p. p. č. 
612/2, jakožto přístupovou komunikaci k domu čp. 36 objekt k bydlení stojící na pozemku 
označeném jako st. p. č. 17 v části obce Rosice, vše v k. ú. Rosice nad Labem.  
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 
pozemcích a ustanovení o existenci plynárenského zařízení - NTL přípojky ve vlastnictví společnosti 
GasNet s.r.o., IČO 27295567. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení předkupních práv dle geometrického plánu č. 1752-91/2018 k nově vzniklým pozemkům 
označeným jako st.p.č. 20  o výměře 809 m2 (vznik z pozemku označeného jako st.p.č. 20),  jehož 
součástí je stavba čp. 37 – objekt obč. vybavenosti, v části obce Rosice, a p.p.č. 612/31 o výměře 
752 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 612/1), vše v k.ú. Rosice nad Labem, (dále jen 
„předmětné pozemky“), včetně všech součástí a příslušenství ve prospěch oprávněného - 
statutárního města Pardubice spočívající v závazku povinného - společnosti Základní škola a 
mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 46577742, se sídlem Pardubice – Rosice, Školní náměstí 37, PSČ 
53351, že pokud v době 10 let od nabytí vlastnických práv k předmětným pozemkům nebude moci 
či nebude chtít provozovat předmětné pozemky jako školské zařízení zajišťující výchovu a vzdělání 
na vícejazyčné bázi spojené s multikulturní výchovou (dále jen „záměr“), převede bezpodmínečně 
za kupní cenu ve výši 6,300.000,- Kč povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do 
režimu podléhajícímu DPH, předmětné pozemky se všemi součástmi a příslušenstvím v jejich 
geometrickém a polohovém určení daném ke dni uzavření smlouvy kupní, kterou se převádí 
pozemky do vlastnictví povinného, zpět do vlastnictví statutárního města Pardubice bez nároku na 
jejich případné zhodnocení.  
V případě, že záměr bude po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnických práv povinným řádně 
vykonáván, vydá statutární město Pardubice povinnému potvrzení pro výmaz předkupních práv z 
katastru nemovitostí. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení jako práva věcného dle geometrického plánu č. 1752-
91/2018 k nově vzniklým pozemkům označeným jako st.p.č. 20  o výměře 809 m2 (vznik z pozemku 
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označeného jako st.p.č. 20),  jehož součástí je stavba čp. 37 – objekt obč. vybavenosti, v části obce 
Rosice, a p.p.č. 612/31 o výměře 752 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 612/1), vše v k.ú. 
Rosice nad Labem, (dále jen „předmětné pozemky“), včetně všech součástí a příslušenství ve 
prospěch oprávněného - statutárního města Pardubice, a to do na dobu určitou 10 let ode dne 
nabytí vlastnických práv povinného - společností Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 
46577742, se sídlem Pardubice – Rosice, Školní náměstí 37, PSČ 53351 (dále jen „společnost“), 
spočívající v zákazu zcizení a zákazu zatížení bez předchozího písemného souhlasu oprávněného 
jakýmkoli způsobem převést vlastnická práva a zatížit předmětné pozemky jakýmkoli věcným 
právem uvedeným v občanském zákoníku. Povinný, jakožto vlastník předmětných pozemků, 
zejména nesmí předmětné pozemky zatížit právem stavby, jakoukoliv služebností, věcným 
břemenem, zástavním právem, budoucím zástavním právem, podzástavním právem, předkupním 
právem, výměnkem, ale i nájemním právem, pachtem či jakýmkoliv jiným právem ve prospěch 
třetích osob. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na prodej dle geometrického plánu č. 1752-91/2018 nově vzniklých pozemků 
označených jako st.p.č. 20  o výměře 809 m2 (vznik z pozemku označeného jako st.p.č. 20),  jehož 
součástí je stavba čp. 37 – objekt obč. vybavenosti, včetně všech součástí a příslušenství, v části 
obce Rosice, a p.p.č. 612/31 o výměře 752 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 612/1), vše 
v k.ú. Rosice nad Labem (dále jen „předmětné pozemky“), se společností Základní škola a mateřská 
škola KLAS s.r.o., IČO 46577742. Součástí kupní smlouvy bude zřízení předkupního práva a zřízení 
zákazu zcizení a zákazu zatížení jako práva věcného. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2019 

5 
Vyhodnocení veřejné soutěže Hůrka 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
Vítězslav Štěpánek 
Jan Mazuch 
Petr Klimpl – požádal o samostatné hlasování k předloženým návrhům 
Karel Haas 
Helena Dvořáčková 
Václav Snopek 
Libor Slezák 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2821/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 3, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
odmítnutí všech nabídek podaných v rámci veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky v areálu Hůrka v Pardubicích, jež byla vyhlášena 
Zastupitelstvem města Pardubice dne 21. 6. 2018 pod usnesením č. Z/2651/2018 (dále jen „Veřejná 
soutěž“), a to konkrétně nabídky podané společností MxK a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 
1544, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 05409837 a nabídky podané společností PERNŠTEJN CITY 
s.r.o., se sídlem třída Míru 2669, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 28851188. 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 17, proti 1, zdrž. 9, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
dále jednat se společností  MxK a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 
Pardubice, IČ: 05409837 a se společností PERNŠTEJN CITY s.r.o., se sídlem třída Míru 2669, Zelené 
Předměstí, Pardubice, IČ: 28851188, o podmínkách prodeje areálu Hůrka, a to tak, aby byly 
respektovány v co největší možné míře principy smluvní spolupráce a podmínky, jež byly zakotveny v 
zadávací dokumentaci Veřejné soutěže, jež byla ukončena dle usnesení I., a výsledek tohoto jednání 
předložit zastupitelstvu k posouzení. 
Z: Ing. Helena Dvořáčková 
T: do 31. 12. 2018 
 

6 
URBACT - Tech Revolution 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- k okomentování předložené zprávy přizval Miroslava Janovského, manažera ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Jan Linhart 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 16, proti 0, zdrž. 6, nehl. 9) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
„Letter of commitment“ – Dopis o závazné spolupráci v rámci projektu Tech Revolution, operační 
program URBACT III, který tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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podepsat „Letter of commitment“ dle bodu I. tohoto usnesení ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města  
T: 30.9.2018 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Vyčleňuje 
částku ve výši 750 tis. Kč na pokrytí předfinancování projektu, což odpovídá spolufinancování z 
vlastních zdrojů města ve výši 135 tis. Kč, z rozpočtu města Pardubice v roce 2019. 
 

7 
Hospodaření HC Dynamo Pardubice a.s. - závěry kontrolních skupin FV  

- STAŽENO 

 
 

8 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP 

Zpravodaj: Karel Haas, zastupitel města a předseda Kontrolního výboru ZmP 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Miroslav Rubeš 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2822/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2823/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
v evidenci plnění usnesení ponechat úkoly k usnesení č. Z/153/2017 - II a Z/2390/2018 - I. 
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9 
Investiční rozvoj společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (aktualizace + příprava 

navýšení základního kapitálu v r. 2019) 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- k okomentování předloženého materiálu vyzval M. Čadu, vedoucího odboru rozvoje a 
strategie 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
Václav Snopek 
Pavel Kříž, manažer projektu 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2824/2018               (pro 26, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
prezentace tří investičních záměrů společnosti  
EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s., které jsou aktualizací investičních záměrů předložených 
Zastupitelstvu města Pardubic na jednání dne 26. dubna 2018. Prezentace jsou přílohou důvodové 
zprávy č. 1, č. 2 a č. 3. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2825/2018               (pro 26, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic nalézt společně s Radou Pardubického kraje dohodu na navýšení základního 
kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. pro spolufinancování těchto investičních akcí: 
a) dostavba druhého nadzemního podlaží Terminálu letiště Pardubice v rozsahu dokončení zázemí 
pro potřeby EBA a.s. (zejména: kanceláře, jednací prostor, zázemí pro ostrahu, vzduchotechnika + 
napojovací body pro budoucí provoz restaurace) s předpokládanou hodnotou investičních výdajů 
ve výši cca 25 mil. bez DPH, 
b) financování výstavby 187 nových parkovacích míst před hlavní budovou terminálu (předpoklad 
investičních výdajů cca 15,5 mil. Kč bez DPH) a financování zkvalitnění prostor autoparku s cílovou 
kapacitou 410 parkovacích (předpoklad investičních výdajů cca 4,4 mil. Kč). 
T: 31. 12. 2018 
Z: primátor města   
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10 
Strategický plán rozvoje města - vyhodnocení plnění za rok 2017 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2826/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2017 dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2827/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 dle Přílohy č. 2, která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2828/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 2, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2017 dle Přílohy č. 3, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

 

11 
ZS ITI - veřejnoprávní smlouva s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR  

- dodatek č. 1 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- k okomentování předloženého materiálu vyzval Ondřeje Nečase, vedoucího zprostředkujícího 

subjektu ITI 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2829/2018               (pro 26, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014 – 2020 mezi Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
IČ:47609109, se sídlem na Františku 32, 110 15 Praha 1 a Statutárním městem Pardubice, kterým se 
mění a vkládají nová ustanovení smlouvy s ohledem na požadavky obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014 – 2020 s Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu, 
IČ:47609109, se sídlem na Františku 32, 110 15 Praha 1 dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
T: 30. 9. 2018 

12 
Pojmenování nové ulice na území města 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2830/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
název nové ulice na území MO Pardubice VII, a to  
"U Sportovní školy" dle mapky, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

13 
Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2831/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 

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

 

14 
Odměny pro členy komisí RmP za jejich práci v r. 2018 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Petr Klimpl 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2832/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
peněžité odměny pro členy komisí Rady města Pardubic za jejich práci v komisi za rok 2018 ve výši 
dle přílohy usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
zajistit vyplacení odměn pro členy komisí Rady města Pardubic za jejich práci v komisi za rok 2018 
ve výši dle přílohy usnesení. 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: 15.11.2018 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2833/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
mimořádnou odměnu panu XXXXXXXXXXXXX za jeho dlouholetou práci v komisi pro pozemky a 
reklamu ve výši XXXXXXXXXXXXX. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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zajistit vyplacení mimořádné odměny XXXXXXXXXXXXXX za jeho dlouholetou práci v komisi pro 
pozemky a reklamu dle návrhu usnesení č. 2 odst. I. 
Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: 15.11.2018 

15 
Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2834/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Volí 
do funkce přísedících Okresního soudu v Pardubicích pro funkční období 2018 - 2022 osoby 
uvedené v příloze tohoto usnesení. 

 

16 
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- k okomentování předloženého materiálu vyzval Miroslava Janovského, manažera ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Karel Haas 
Miroslav Janovský 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2835/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, které 
jsou přílohou tohoto usnesení. 
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17 
Příprava programového období 2021-2027 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- k okomentování předloženého materiálu vyzval Miroslava Janovského, manažera ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace 

Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2836/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
informace o přípravě programového období Evropské unie pro roky 2021-2027, které jsou nedílnou 
přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2837/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Pověřuje 
Oddělení implementace Strategie ITI vedením příprav programového období 2021-2027 za 
statutární město Pardubice. 

 

18 
Směnná smlouva s RFP a.s. 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2838/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
návrh Směnné smlouvy, která je přílohou č. 1.0 tohoto návrhu usnesení a návrh Dohody o 
spoluužívání nemovitosti čp. 29, ul. Sv. A. České, Pardubice, který je přílohou č. 1.3 tohoto návrhu. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2839/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
primátorovi podepsat schválený návrh Směnné smlouvy a schválený návrh Dohody o spoluužívání 
nemovitosti čp. 29, ul. Sv. A. České, Pardubice ve znění schváleném v předchozím usnesení.   
Z: M. Charvát 
T: 1. 10. 2018 

19 
Žádosti o přímý prodej  

(budova čp. 2648 a 2829 Chrudimská ul. + st.p.č. 4194 "BOBR") 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 25, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemků označených jako p.p.č. 2389/3 o výměře 4.485 m2, st.p.č. 9498 o výměře 268 m2, 
jehož součástí je stavba  Zelené Předměstí, č.p. 2648, obč. vyb., st.p.č. 1784 o výměře 109 m2, jehož 
součástí je stavba Zelené Předměstí, č.p. 2829, obč. vyb., Chrudimská ul., vše v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXX,  za nabídkovou cenu 7.500.000,- Kč. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít kupní  smlouvu. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2018 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 25, zdrž. 1, nehl. 5) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prodej pozemku označeného jako st.p.č. 4194 o výměře 943 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, 
obč. vyb., v k.ú. Pardubice, XXXXXXXXXXXXX, za nabídkovou cenu 2.000.000,- Kč. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
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odboru majetku a investic uzavřít kupní  smlouvu. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.10.2018 
 

20 
Prominutí poplatku z prodlení 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2840/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a službách s 
užíváním bytu spojených paní XXXXXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX Pardubice, ve výši 
53.822,- Kč. 
 

21 
Odpis zmařených investic Odboru majetku a investic - doplnění 

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2841/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Odpis zmařené investice ve výši 957.119,68 Kč z účetnictví města vzniklé v souvislosti s projekční 
přípravou investiční akce v rámci dotačního programu OPŽP (Operační program životního 
prostředí) "DDM Beta - realizace úspory energií" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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22 
Revokace usnesení - dotace z Programu podpory sportu a veřejnoprávní smlouva 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2842/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
zrušení usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. Z/2752/2018 ze dne 21.6.2018 o poskytnutí 
individuální dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace se subjektem BK 
Pardubice, a.s., IČ: 27654796, se sídlem V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve výši 500 
000,- Kč na účast v soutěži FIBA EUROPEAN CUP v roce 2018. 

 

23 
Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2018 

Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Linhart 
Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru 
Miroslav Rubeš 
Martin Charvát 
František Brendl 
Václav Snopek 
Vítězslav Štěpánek 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2843/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
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Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí roku 2018. 

 

24 
VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl – požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 45, 64, 65 a 68, 67 
Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 
Vítězslav Štěpánek 
Miroslav Rubeš 
Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Helena Dvořáčková 
Karel Haas – požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 24, 45, 64, 65, 68; dále požádal o 
zveřejnění seznamu veřejných sportovišť, do kterých budou umístěny defibrilátory 
Helena Dvořáčková 
Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 
František Brendl – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh č. 077); požádal o samostatné 
hlasování k návrhům č. 64, 65 a 68 a dále u návrhu č. 8 požádal o zaslání písemné informace ke 
konkretizaci rámce reklamního plnění 
Rostislav Hübl, ředitel MpP 
Jan Mazuch 
Milan Košař 
Martin Charvát 
Jiří Rozinek 
Václav Snopek 
Libor Slezák 
Jiří Hájek – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 22, odst. IV 
Tomáš Pelikán 
Otakar Kovařík 
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2844/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 278. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
000,0 tis. v rámci položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2845/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 279. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
949,8 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí). 

 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2846/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 280. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 456,6 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 280. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 731,2 tis. položka 41. 
"Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2847/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 281. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,4 tis. položka 411. 
"Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2848/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 34,0 
tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky 
"ZŠ J. Ressla - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 34,0 
tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky 
"ZŠ Štefánikova - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 34,0 
tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky 
"ZŠ Benešovo náměstí - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 34,0 
tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky 
"ZŠ Prodloužená - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 34,0 
tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky 
"ZŠ E. Košťála - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 5,0 tis. 
Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Br. Veverkových - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 5,0 tis. 
Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Družstevní - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 5,0 tis. 
Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Npor. Eliáše - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 5,0 tis. 
Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Ohrazenice - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 5,0 tis. 
Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Spořilov - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
XI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 5,0 tis. 
Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Staňkova - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
XII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 5,0 tis. 
Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Studánka - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
XIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 5,0 tis. 
Kč z běžných výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
Závodu míru - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2849/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 513 - odstranění havarijního stavu 
balkonů" na kapitálové výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - sanace havarijního stavu střešního 
pláště" (správce 711 - odbor majetku a investic) 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
400,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Brožíkova 430 - výměna oken ve spol. prostorech " na 
kapitálové výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - sanace havarijního stavu střešního pláště " 
(správce 711 - odbor majetku a investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD J. Zajíce 959 - oprava střešního pláště" na kapitálové 
výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - sanace havarijního stavu střešního pláště " (správce 711 - 
odbor majetku a investic) 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 
000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - sanace havarijního stavu střešního 
pláště " (správce 711 - odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2850/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 284. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z běžných transferů položky „Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ - 
nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2851/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 285. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z běžných transferů položky "PPS - BK Pardubice a.s. - evropské poháry - dotace" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "BK Pardubice a.s. - reklamní 
služby" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/2852/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
535,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na 
provoz (Europe Direct)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
160,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na 
provoz (Mázhaus)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
105,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na 
provoz (Zelená brána)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/2853/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 287. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
48,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 287. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3,0 
tis. z běžných výdajů položky "Ostatní kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na 
běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/2854/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 288. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 
tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky 
"MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 288. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
10,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "ZŠ nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 288. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
30,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/2855/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 289. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,2 
tis. z kapitálových transferů položky "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na běžné 
transfery položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 - Kancelář primátora). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/2856/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 290. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. v rámci položky "Program podpory sportu" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/2857/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 291. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 50,0 
tis. Kč z kapitálových transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na kapitálové 
transfery položky "MŠ - E. Košťála - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 291. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 60,0 
tis. Kč z kapitálových transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na kapitálové 
transfery položky "ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory - příspěvek na investice" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 291. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 60,0 
tis. Kč z kapitálových transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení)" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za 
Bory - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/2858/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 292. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 16,4 
tis. Kč z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na 
běžné transfery položky "DDM Alfa (Alfa, Delta, Hronovická) - volnočasové aktivity" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 292. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 10,0 
tis. Kč z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na 
běžné transfery položky "DDM Beta (Beta, Dubina) - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/2859/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 293. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z běžných výdajů položky "70 let Zlaté přilby - oslavy výročí" na běžné transfery položky 
"PPS - AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR – 70 let Zlaté přilby - oslavy výročí – 
dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/2860/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 294. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
41,5 tis. z běžných transferů položky "Logopedická péče v MŠ" na běžné transfery položky "GDPR - 
56 příspěvkových organizací" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 294. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
60,5 tis. z běžných transferů položky "GDPR - 56 příspěvkových organizací"  na běžné transfery 
položky "DDM Alfa a DDM Delta - příspěvek na provoz"  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 294. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
10,9 tis. z běžných transferů položky "GDPR - 56 příspěvkových organizací"  na běžné transfery 
položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz"  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/2861/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 295. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové 
výdaje položky "MŠ Na Třísle - rekonstrukce letní umývárny a soc. zařízení pro děti" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 295. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové 
výdaje položky "MŠ Brožíkova - rekonstrukce zázemí pro personál" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 295. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové 
výdaje položky "MŠ Grussova - rekonstrukce zázemí pro personál v hlavní budově" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/2862/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 296. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce elektro" na běžné výdaje 
položky "Odstranění kaple Nejsvětější trojice" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/2863/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
70,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál K Dolíčku (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje 
položky "Areál K Dolíčku - zřízení vodovodní přípojky - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 297. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na 
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kapitálové výdaje položky "NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu, odstranění rampy - PD" (správce 
711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/2864/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
250,0 tis. z běžných výdajů položky "Osvětlení přechodů pro chodce" na kapitálové výdaje položky 
"Nové kabelové trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x Hlaváčova" 
(správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
170,0 tis. z běžných výdajů položky "Cyklověž - provoz a opravy" na kapitálové výdaje položky 
"Nové kabelové trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x Hlaváčova" 
(správce 1327 - Odbor dopravy). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z běžných výdajů položky "Informační systém" na kapitálové výdaje položky "Nové 
kabelové trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x Hlaváčova" (správce 1327 
- Odbor dopravy). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Odtah motorových vozidel" na kapitálové výdaje položky "Nové kabelové trasy 
světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x Hlaváčova" (správce 1327 - Odbor 
dopravy). 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
150,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy parkovacích automatů" na kapitálové výdaje položky 
"Nové kabelové trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x Hlaváčova" 
(správce 1327 - Odbor dopravy). 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 298.  přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
230,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky 
"Nové kabelové trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x Hlaváčova" 
(správce 1327 - Odbor dopravy). 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
364,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na kapitálové výdaje 
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položky "Nové kabelové trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x 
Hlaváčova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/2865/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
240,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 
"Správa a údržba komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 
210,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 
"Opravy cyklostezek" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 
"DPmP - odměna za provoz placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/2866/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 300. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
106,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje 
položky "Rekonstrukce zastávky v ul. Štrossova U Kostelíčka, směr do centra - PD" (správce 1327 - 
Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/2867/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 301. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
20,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Odkup vodohospodářské infrastruktury" (správce 1015 - Odbor 
životního prostředí). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 301. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Tř. Míru - mobilní zeleň" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/2868/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
80,0 tis. v rámci položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
000,0 tis. v rámci položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
37,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" na běžné 
výdaje položky "PPvSaZO - lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením" (správce 6131 
- Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 302. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
111,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky 
"PPK - bezpečnostní vestičky" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/2869/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 303. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
37,1 tis. v rámci položky "Sankční platby, platové výměry, náklady řízení" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) z běžných výdajů na běžné transfery.   
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Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/2870/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 304. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 774,2 tis. položka 411. 
"Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci - projekt OP Zaměstnanost" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 304. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 774,2 tis. položka 411. 
"Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky - projekt OP Zaměstnanost" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina 
Berušky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/2871/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 305. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. položka 411. 
"Dotace MK - VČD" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "VČD - 
příspěvek na provoz - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 305. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 200,0 tis. položka 411. 
"Dotace MK - KF" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "KF - 
příspěvek na provoz - dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/2872/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 306. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Terminál B - studie" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/2873/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 307. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
85,0 tis. z běžných výdajů položky "Tech Revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy - Tech Revolution - dotace" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 307. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
148,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" ve výši Kč 110,0 tis.. a běžné výdaje 
položky "Sociální a zdravotní pojištění" ve výši Kč 38,0 tis. (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 307. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
268,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" ve výši Kč 200,0 tis.. a běžné výdaje 
položky "Sociální a zdravotní pojištění" ve výši Kč 68,0 tis. (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 307. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
15,0 tis. z běžných výdajů položky "Tech Revolution - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje 
a strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy - Tech Revolution - vlastní zdroje" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. Z/2874/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 308. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,4 
tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti - PODZIM" na běžné transfery položky "DDM Alfa, 
KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 308. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 032 
Přijaté usnesení č. Z/2875/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 309. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
61,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové 
výdaje položky "ZŠ Závodu míru - dodávka klimatizace pro učebnu" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 033 
Přijaté usnesení č. Z/2876/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 310. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
845,9 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení" na 
položku 411. "Dotace MPSV - Pilotní ověření systému sociálního bydlení". 
 
 
Číslo návrhu: 034 
Přijaté usnesení č. Z/2877/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 311. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
297,3 tis. z položky 31. "Předpokládaná dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov" na položku 421. 
"Dotace MMR - Regulační plán Mlýnský ostrov". 
 
 
Číslo návrhu: 035 
Přijaté usnesení č. Z/2878/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 312. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 900,0 tis. položka 211. "OMI 
- příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 312. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. položka 213. "OMI 
- příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 



  77 

Číslo návrhu: 036 
Přijaté usnesení č. Z/2879/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 313. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
268,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). 
 
 
Číslo návrhu: 037 
Přijaté usnesení č. Z/2880/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 314. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné transfery položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 314. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
25,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné transfery položky "MŠ Doubek - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 314. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
10,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 314. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
207,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 038 
Přijaté usnesení č. Z/2881/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 315. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
86,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
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běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 315. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 152,0 tis. položka 12. 
"Transfer z MO VIII - příspěvek na provoz MŠ Hostovice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "MŠ Hostovice příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 039 
Přijaté usnesení č. Z/2882/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 316. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
210,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 
kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 040 
Přijaté usnesení č. Z/2883/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 317. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
108,9 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)" (správce 1814 - Odbor 
informačních technologií). 
 
 
Číslo návrhu: 041 
Přijaté usnesení č. Z/2884/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 318. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 042 
Přijaté usnesení č. Z/2885/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 319. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
800,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na kapitálové výdaje položky "NP - Oprava střechy krytu CO E. Košťála 993" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 319. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné výdaje položky "BD Bartoňova 826 - oprava lodžií - PD" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 043 
Přijaté usnesení č. Z/2886/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 320. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 
tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "MAS - Dukla sportovní" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 044 
Přijaté usnesení č. Z/2887/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
375,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ L. Matury - rekonstrukce soc. zařízení" na běžné 
výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Prodloužená - rekonstrukce elektro" na běžné výdaje 
položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Spořilov - osvětlení tabulí" na běžné výdaje položky 
"Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
175,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Spořilov - zavedení teplé vody do tělocvičny" na běžné 
výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
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V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZUŠ Havlíčkova - VZT koncertní sál" na běžné výdaje 
položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
570,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce pro účely ZŠ" na běžné 
výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
290,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Svítání - Nemošice - doplnění sociálního zařízení" na 
běžné výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
125,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ E. Košťála - oprava dlažeb v jídelně" na běžné výdaje 
položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IX. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
144,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ Hostovice - výměna oken" na běžné výdaje položky "Velká 
údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
X. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
30,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ J. Ressla - výměna dlažeb na chodbách" na běžné výdaje 
položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 046 
Přijaté usnesení č. Z/2888/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 323. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
130,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 323. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
360,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
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na běžné výdaje položky "PPK - Komunitní centrum Češkova" (správce 6131 - Odbor sociálních 
věcí). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 323. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "Program prevence kriminality" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 323. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "Obecní pohřby" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
Číslo návrhu: 047 
Přijaté usnesení č. Z/2889/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 324. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 116,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - ZŠ Staňkova - odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - odborné učebny - realizace - I. 
etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 324. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 
116,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - odborné učebny - realizace - I. etapa" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 048 
Přijaté usnesení č. Z/2890/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 325. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 503,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - ZŠ Závodu míru - odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru - odborné učebny - realizace - I. 
etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 325. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
503,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Závodu míru - odborné učebny - realizace - I. etapa" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 049 
Přijaté usnesení č. Z/2891/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 326. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 260,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň 
návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových - odborné 
učebny - realizace - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 326. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
260,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - realizace - I. etapa" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 050 
Přijaté usnesení č. Z/2892/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 327. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 165,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - ZŠ Studánka - odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - odborné učebny - realizace - I. 
etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 327. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
165,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - odborné učebny - realizace - I. etapa" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 051 
Přijaté usnesení č. Z/2893/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 328. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 611,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - ZŠ Družstevní - odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň snížení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - odborné učebny - realizace - I. 
etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 328. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 
611,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
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na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - odborné učebny - realizace - I. etapa" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 052 
Přijaté usnesení č. Z/2894/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 17 
000,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" na položku 23. 
"Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17 
000,0 tis. v rámci položky "Revitalizace Matičního jezera - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
260,0 tis. v rámci položky "Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4 
000,0 tis. v rámci položky "Revitalizace Matičního jezera - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17 
000,0 tis. v rámci položky "Revitalizace Matičního jezera - předfinancování dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 053 
Přijaté usnesení č. Z/2895/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 330. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 553,2,0 tis. položka 312. 
"Předpokládaná dotace - DDM Alfa - realizace úspory energií" a zároveň snížení výdajové části 
rozpočtu kapitálové výdaje položky "DDM Alfa - realizace úspory energií - dotace" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 330. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
553,2,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín" na kapitálové 
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výdaje položky "DDM Alfa - realizace úspor energií - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 330. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 
446,8 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - DDM Alfa - realizace úspor energií" na položku 
42. "Dotace OPŽP - DDM Alfa - realizace úspor energií". 
 
 
Číslo návrhu: 054 
Přijaté usnesení č. Z/2896/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 331. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
117,4 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí" na položku 41. 
"Dotace MPSV Sociálně právní ochrana dětí" 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 331. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 954,6 tis. položka 41. 
"Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 055 
Přijaté usnesení č. Z/2897/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 332. přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 12 
676,4 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Sociální služby mP na provoz" na položku 412. 
"Dotace - SSmP na provoz". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 332. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 14 122,0 tis. položka 412. 
"Dotace - SSmP - na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"SSmP - příspěvek na provoz - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 056 
Přijaté usnesení č. Z/2898/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 333. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné transfery položky 
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"Náhrady mezd v době nemoci - Příspěvek na výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 333. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné transfery položky 
"Náhrady mezd v době nemoci - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914 - 
Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 057 
Přijaté usnesení č. Z/2899/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 334. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 76,0 tis. položka 211. "OŠKS 
- příjmy z reklamy - Městské slavnosti - Podzim" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Městské slavnosti - Podzim" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 058 
Přijaté usnesení č. Z/2900/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 335. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 85,9 tis. položka 211. "MP - 
příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 335. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,6 tis. položka 232. "MP - 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 059 
Přijaté usnesení č. Z/2901/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 336. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 67,0 tis. položka 222. "MP - 
FV minulých let - doplatky z veřejnoprávních smluv mezi obcemi" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská 
policie) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 336. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 645,0 tis. položka 412. 
"převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie) ve 
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 060 
Přijaté usnesení č. Z/2902/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 337. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
98,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "COK - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). 
 
 
Číslo návrhu: 061 
Přijaté usnesení č. Z/2903/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 338. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 
571,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP - dopravní obslužnost" (správce 1327 - 
Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 062 
Přijaté usnesení č. Z/2904/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 339. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
130,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položky "Propojení komunikace Kyjevská - Kpt. Jaroše - hluková studie" 
(správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 339. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
130,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položky "Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U Bylanky" (správce 
1327 - Odbor dopravy). 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 339. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
130,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
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na kapitálové výdaje položky "Dopravní studie - lokalita Poliklinika Trnová ul. J. Potůčka - J. 
Gabčíka" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 339. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
130,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položky "Odstavná plocha bývalého autoparku Letiště - posouzení parkování" 
(správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 063 
Přijaté usnesení č. Z/2905/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 340. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5 
800,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - řešení stavu stropních konstrukcí" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 066 
Přijaté usnesení č. Z/2906/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 343. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 000,0 tis. položka 138. 
"Daň z hazardních her" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 343. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 915,0 tis. položka 134. 
"Doplatky zrušených daní a poplatků" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 069 
Přijaté usnesení č. Z/2907/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 344. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
800,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" na kapitálové 
výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 20 000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "ZŠ Svítkov - 
přístavba - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) do rozpočtu města Pardubic na 
rok 2020. 
 
 
Číslo návrhu: 070 
Přijaté usnesení č. Z/2908/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 345. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
182,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery 
položky "MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 071 
Přijaté usnesení č. Z/2909/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 346. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
60,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 072 
Přijaté usnesení č. Z/2910/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 347. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
700,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
na běžné transfery položky "PPKU - ČsOL z.s. - Zámeček - Larischova vila - dotace" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 073 
Přijaté usnesení č. Z/2911/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 348. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 24,0 tis. položka "Státní 
příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) ve 
stejné výši. 
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Číslo návrhu: 074 
Přijaté usnesení č. Z/2912/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 349. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41. "Dotace 
MK - COK - Divadlo 29 - aniLAB/" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"COK - Divadlo 29 - dotace MK - aniLAB/" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné 
výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 075 
Přijaté usnesení č. Z/2913/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 350. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 292,2 tis. položka 41. 
"Dotace MPSV - vzdělávání členů jednotek požární ochrany" a zároveň návrh na snížení příjmové 
části rozpočtu položka 41. "Dotace MPSV - vzdělávání členů jednotek požární ochrany - transfer na 
MO I" ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 076 
Přijaté usnesení č. Z/2914/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 4, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 351. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
42,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na kapitálové transfery položky 
"ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 351. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
78,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ 
Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
Návrh usnesení č. 045 nebyl přijat               (pro 13, proti 3, zdrž. 11, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 322. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 
tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Dotace 
občanům na nákup Seniorpasu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Návrh usnesení č. 064 nebyl přijat               (pro 15, proti 3, zdrž. 9, nehl. 4) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 341. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
661,0 tis. z kapitálových výdajů položky "SC - Inteligentní dopravní systém" na běžné výdaje položky 
"Terminál JIH a Centrální polytechnické dílny - projektová příprava (příkazní smlouva)" (správce 1411 
- Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Návrh usnesení č. 065 nebyl přijat               (pro 16, proti 1, zdrž. 11, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 342. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 216,0 
tis. z kapitálových výdajů položky "SC - Inteligentní dopravní systém" na běžné výdaje položky "MAS 
Dukla sportovní - příkazní smlouva" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Návrh usnesení č. 067 nebyl přijat               (pro 19, proti 1, zdrž. 8, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 9 000,0 tis. na běžné transfery položky "Zápůjčka - LTC 
Pardubice" (správce 598 - Ekonomický odbor) v rozpočtu města Pardubic na rok 2019. 
 
 
Návrh usnesení č. 068 nebyl přijat               (pro 14, proti 2, zdrž. 12, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis./rok na běžné výdaje položky "Plán udržitelnosti 
městské mobility SUMP - projektový manažer" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) v 
rozpočtech města Pardubic na roky 2019 a 2020. 
 
Návrh F. Brendla 
Návrh usnesení č. 077 nebyl přijat               (pro 13, proti 3, zdrž. 11, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic vyhlásit soutěž na investiční záměr výstavby hotelu v lokalitě letního stadionu 
dle podmínek soutěže minulé. 
T: 30.11.2018 
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Návrh usnesení č. 078 nebyl přijat               (pro 16, proti 2, zdrž. 6, nehl. 7) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 114,0 
tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky 
"Parkovací dům u multifunkční arény - studie" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 

25 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2915/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
15,0 tis. z položky "Rezerva Rady města Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím položky "ZŠ Prodloužená (Polabiny II)" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 

26 
Zřizovací listiny základních škol 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2916/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Staňkova 128, IČ 
48161306, se sídlem Staňkova 128, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, s účinností od 01. 10. 
2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2917/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu 
míru 1951, IČ 48161136, se sídlem nábřeží Závodu míru 1951, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
s účinností od 01. 10. 2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2918/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Ohrazenice, 
Trnovská 159, IČ 48161241, se sídlem Trnovská 159, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, s účinností od 
01. 10. 2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2919/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice, Bratranců 
Veverkových 866, IČ 60159154, se sídlem Bratranců Veverkových 866, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, s účinností od 01. 10. 2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/2920/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Polabiny, 
Družstevní 305,  IČ 48161292, se sídlem Družstevní 305, Polabiny, 530 09 Pardubice, s účinností od 
01. 10. 2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/2921/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. 
Eliáše 344,  IČ 60159022, se sídlem npor. Eliáše 344, Polabiny, 530 09 Pardubice, s účinností od 01. 
10. 2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/2922/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Studánka, Pod 
Zahradami 317,  IČ 48161276, se sídlem Pod Zahradami 317, Studánka, 530 03 Pardubice, s 
účinností od 01. 10. 2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/2923/2018               (pro 27, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 

dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Pardubice-Spořilov, Kotkova 
1287, IČ 42938554, se sídlem  Kotkova 1287, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, s účinností od 01. 
10. 2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

 

27 
Základní škola Montessori 

Tento bod byl projednán za bodem č. 1 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Martina Petelíková – na základě přihlášky do diskuse 
Jan Řehounek – na základě přihlášky do diskuse 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2924/2018               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
záměr „Zřízení samostatné Základní školy Montessori“ v pavilonu D Základní školy Pardubice-
Dubina, Erno Košťála 870. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2925/2018               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic podat žádost o pokrytí položky na realizaci 
rekonstrukce pavilonu D Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, pro účel zřízení 
Základní školy Montessori v rámci přípravy rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2019. 
Z: Ing. Jaroslav Hruška 
T: 31. 12. 2018 

 

28 
Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace organizaci Most pro o.p.s. z 

Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2926/2018               (pro 22, proti 0, zdrž. 2, nehl. 7) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
část usnesení č. Z/2396/2018 ze dne 22.02.2018, jímž bylo dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení pod poř. 
č. 6 schváleno poskytnutí dotace ve výši 58 700 Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti subjektu Most pro o.p.s., se sídlem: 17. listopadu 216, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČ: 67441441, na realizaci projektu "Integrační kurzy pro cizince", tak, že dotace se témuž subjektu 
(z důvodu otevření dalších integračních kurzů pro velký zájem ze strany cizinců) navyšuje o částku 
30 000 Kč na celkovou částku 88 700 Kč. Dotace je poskytnuta v režimu de-minimis. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00042/18  se subjektem Most pro 
o.p.s., se sídlem: 17. listopadu 216, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
IČ: 67441441, jímž budou navýšeny již poskytnuté dotační prostředky na realizaci projektu 
"Integrační kurzy pro cizince" o částku 30 000 Kč, tj. na celkovou částku 88 700 Kč, ve znění, které je 
přílohou tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00042/18 se subjektem Most pro 
o.p.s., se sídlem: 17. listopadu 216, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,  
IČ: 67441441, jímž budou navýšeny již poskytnuté dotační prostředky na realizaci projektu 
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"Integrační kurzy pro cizince", o částku 30 000 Kč, tj. na celkovou částku 88 700 Kč, ve znění, které 
je přílohou tohoto usnesení.  
Z: Iva Bartošová 
T: 30.11.2018 

29 
Podpora sociálního podnikání a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 

Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2927/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2018 
subjektu Léthó, o.p.s., se sídlem: Na Rybníčkách 169, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ 02450283, 
na realizaci projektu "Pracovní asistent". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy ve výši 75 000 Kč se subjektem Léthó, o.p.s., se sídlem: Na 
Rybníčkách 169, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ 02450283, která je přílohou č. 1 návrhu 
usnesení č. 1. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu ve výši 75 000 Kč se subjektem Léthó, o.p.s., se sídlem: Na 
Rybníčkách 169, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ 02450283, která je přílohou č. 1 návrhu 
usnesení č. 1. 
Z: Iva Bartošová 
T: 30.11.2018 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2928/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti pro rok 2018 
subjektu CEDR Pardubice, o.p.s., se sídlem: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, IČ 27547850, na 
realizaci projektu "Pořízení štěpkovače pro rozšíření činnosti mobilní dílny". Dotace je poskytnuta v 
režimu de-minimis. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy ve výši 80 000 Kč se subjektem CEDR Pardubice, o.p.s., se sídlem: 
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, IČ 27547850, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 2. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu ve výši 80 000 Kč se subjektem CEDR Pardubice, o.p.s., se sídlem: 
Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, IČ 27547850, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 2. 
Z: Iva Bartošová 
T: 30.11.2018 

 

30 
Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu podpory sportu 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Linhart – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 1 
Jakub Rychtecký 
Tomáš Pelikán – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 2 
Petr Makrlík – na základě přihlášky do diskuse 
Coufal – na základě přihlášky do diskuse 
Petr Klimpl 
František Brendl 
Martin Kolovratník 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2929/2018               (pro 24, proti 0, zdrž. 3, nehl. 4) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí investičních dotací z Programu podpory sportu - podpora nákupu technického vybavení 
(sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na území města Pardubic v 
roce 2018 uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací se subjekty, kterým byla schválena dotace z 
Programu podpory sportu - podpora nákupu technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům 
pečujících o travnaté sportovní plochy na území města Pardubic v roce 2018 ve znění dle příloh č. 1 
- 9 návrhu tohoto usnesení 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty, kterým byla schválena dotace z 
Programu podpory sportu - podpora nákupu technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům 
pečujících o travnaté sportovní plochy na území města Pardubic v roce 2018 dle příloh č. 1 - 9 
návrhu tohoto usnesení   
Z.: Ivana Liedermanová  
T.: 30. 11. 2018 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/2930/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu subjektu AUTO MOTO KLUB ZLATÁ 
PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČ 42939097, ve výši 500 tis. Kč na projekt 70 let zlaté přilby - oslavy 
výročí v roce 2018. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem AUTO MOTO KLUB ZLATÁ 
PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČ 42939097, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotací se subjektem AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA 
PARDUBICE v AČR, IČ 42939097, ve znění dle přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení. 
Z.: Ivana Liedermanová  
T.: 30. 11. 2018 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/2931/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu podpory sportu subjektu FK PARDUBICE, z.s., IČ 27041549, ve výši 
207 tis. Kč na podporu dívčího fotbalu ve 2. pololetí roku 2018. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČ 
27041549, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČ 27041549, 
ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
T.: 30.11.2018 
Z.: I. Liedermanová 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/2932/2018               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu subjektu FK Pardubice, z.s., IČ 
27041549, ve výši 100 tis. Kč na nákup technického vybavení - sekačky na trávu v roce 2018. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace se subjektem FK 
PARDUBICE, z.s., IČ 27041549, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční dotace se subjektem FK 
PARDUBICE, z.s., IČ 27041549, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
T.: 30.11.2018 
Z.: I. Liedermanová 
 
 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 0, proti 22, zdrž. 5, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace z Programu podpory sportu subjektu Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., 
IČ 42939585, ve výši 429 000,- Kč. 
 

31 
Městská památková rezervace 2018 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/2933/2018               (pro 25, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 

 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. IČ: 25291408 (dotace z městského rozpočtu 
ve výši 11,6 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 46,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi 
Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. IČ: 25291408 jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 
00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí dotace Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. IČ: 25291408 (dotace z městského rozpočtu 
ve výši 17,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 67,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi 
Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. IČ: 25291408 jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 
00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX (dotace z městského rozpočtu ve výši 60,6 tis Kč a ze státního 
rozpočtu ve výši 200,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi XXXXXXXXXXXXX jako 
příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou 
tohoto usnesení. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX (dotace z městského rozpočtu ve výši 12,9 tis Kč a ze státního 
rozpočtu ve výši 50,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi XXXXXXXXXXXXX jako 
příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou 
tohoto usnesení. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - arciděkanství Pardubice IČ: 4293534 (dotace z 
městského rozpočtu ve výši 210,6 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 347,0 tis Kč) a uzavření dvou 
dotačních smluv mezi Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice IČ: 4293534  jako 
příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou 
tohoto usnesení. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
podepsat jménem statutárního města Pardubic dotační smlouvy dle bodu I. až V. usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
T: 15.10.2018 
 

32 
Diskuse 

 
Alexandra Prokopová, zástupce Uskupení Tesla a.s. (na základě přihlášky do diskuse) 

- obrátila se na zastupitele města a radu města ve věci nepřátelského přístupu ze strany 
Rozvojového fondu Pardubice a.s. jako pronajímatele prostor v objektu Kostelní č.p. 104 vůči 
Uskupení Tesla z.s. Uvedla, že dlouhodobé spory s pronajímatelem vyvrcholily tím, že 
venkovní prostory (zahrada), kterou dlouhodobě využívá právě Uskupení Tesla ke své 
činnosti, byl společností RfP a.s. nabídnut k výstavbě zázemí Službám města Pardubic a.s., 
ačkoliv v bezprostřední blízkosti má RfP další pozemky, které mohly být pro tyto účely taktéž 
využity. Vznesla dotaz ke stanovisku rady města jako valné hromady společnosti RfP a.s., o 
které zažádala již na jednání rady města, zda je ve veřejném zájmu vybudování zázemí pro 
úpravu zeleně na pozemku, kde probíhá již 25 let vzdělávání dětí v rámci činnosti jejího 
spolku a jehož činnost bude tímto krokem RfP zlikvidována. Její vystoupení podrobně 
doplnila paní Ludmila Vlášková (na základě přihlášky do diskuse), která s konkrétními 
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odůvodněními označila přístup některých zaměstnanců RfP a.s. za šikanu a upozornila na 
nečinnost RfP a.s., který ani po opakovaných výzvách situaci nijak zásadně neřeší. 

 
Aleš Kopecký, ředitel SmP a.s. 

- vyjádřil se k informacím paní Prokopové o zastavění zahrady a potvrdil, že RfP a.s. nabídl 
tento prostor SmP a.s. k umístění zázemí (nářaďovny) pro úpravu zeleně v Tyršových sadech. 
O poskytnutí prostor SmP a.s. žádaly z důvodu neustálých ztrát nářadí a taktéž z důvodu 
toho, že současné prostory v areálu Automatických mlýnů kvůli blížícímu se zahájení 
stavebních prací již nebudou moci využívat. 

Filip Sedlák (na základě přihlášky do diskuse) 
- vyjádřil se taktéž k výše popsané situaci Uskupení Tesla, kterou sleduje již 3 roky. Ve své řeči 

zrekapituloval aktivity a celkový přínos spolku pro město. 
- dále v souvislosti s přesunem autobusového nádraží pod Terminál B vznesl dotaz, zda město 

obdrželo nabídku společnosti, která koupila současné autobusové nádraží, na zachování 
nádraží pro regionální autobusovou dopravu na stejném místě a na případnou reakci na tuto 
nabídku.  
Reagoval M. Charvát – provozování regionální dopravy je v kompetenci kraje, vzhledem 
k tomu, že se Pardubický kraj rozhodl realizovat ve spolupráci s městem terminál B, zřejmě 
tuto nabídku nepřijal.  

 
Miroslav Rubeš 

- kvitoval činnost letního kina, poděkoval panu Motyčkovi za jeho kvalitní provozování. 
V posledních letech bylo letní kino pokaždé v jiné lokalitě, doporučil uvažovat o tom, aby letní 
kino bylo stálé, tedy se stálým mobiliářem použitelným třeba i pro divadelní představení. 
V této věci podal nový návrh na usnesení. 
Reagoval M. Charvát – požádal o stažení návrhu, na uplynulém jednání RmP byl provozovateli 
letního kina na jeho žádost schválen pronájem stávající lokality na pravém břehu Labe na 5 + 
5 let s opcí. 

 

Jednání bylo ukončeno ve 23:40 hodin 
 

 
 
 
………………………………………….. 
        Martin  Ch a r v á t         

                    primátor města 
O v ě ř o v a t e l é:        
 
Jaroslav  M e n š í k   
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
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Tomáš  P e l i k á n 
 
 
 
……………………………….. 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 25.09.2018  
Celkem 103 stran originálu zápisu 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP  
 



Hlas20.09.bez osobních údajů

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 15:04:36                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Nepřítomen     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nepřítomen     
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nepřítomen     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Nepřítomen     
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nepřítomen     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 21 (54%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)

Stránka 1



Hlas20.09.bez osobních údajů
Omluveno: 4
Nepřítomno: 12
Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 15:05:09                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Nepřítomen     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval     
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nepřítomen     
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nepřítomen     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nehlasoval     
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______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 10
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 15:08:04                          
                               00. Úvod                               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nepřítomen     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval     
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nepřítomen     
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nepřítomen     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nepřítomen     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
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  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nepřítomen     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 9
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání navrženými změnami
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 4 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 16:57:26                          
      01.Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP       
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Zdržel se      
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se      
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
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  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Zdržel se      
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nepřítomen     
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 15 (38%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 15 (38%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  ZmP ukládá RmP projednat možnost umístění sochy Jana Kašpara v
  odbavovací hale pardubického civilního letiště, nebo před ní.
  T. 31.10.2018
  Z: RmP
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 16:59:37                          
      01.Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP       
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
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  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  ZmP bere na vědomí petice vyjadřující vůli občanů proti výstavbě
  dalšího mostu přes Bylanku
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 17:03:10                          
      01.Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP       
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nehlasoval     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
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  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se      
  Laurynová Věra                                      16  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Zdržel se      
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 21 (54%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  ZmP ukládá primátorovi města neřešit dopravní situaci ve Svítkově na
  úkor místních obyvatel a zachovat stávající dopravní obslužnost v
  místech obytných zón tj. ul. U Moruší a ulic přilehlých.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 17:06:48                          
      01.Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP       
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
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  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 32 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  bere na vědomí zprávu o čiinnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 17:15:35                          
                    27. Základní škola Montessori                     
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______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval     
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval     
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Pro            
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 2
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  záměr „Zřízení samostatné Základní školy Montessori“ v pavilonu D
  Základní školy Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic podat žádost o
  pokrytí položky na realizaci rekonstrukce pavilonu D Základní školy
  Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870, pro účel zřízení Základní školy
  Montessori v rámci přípravy rozpočtu statutárního města Pardubice na
  rok 2019.
  Z: Ing. Jaroslav Hruška
  T: 31. 12. 2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 18:58:52                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Zdržel se      
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
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  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 232/1 o výměře cca 6 m2 v
  k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do
  vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1947-1949,
  Palackého třída, Pardubice, IČO 75010976, se sídlem Palackého třída
  1947, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu  ve výši 500,-
  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, žadatelem.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č.
  232/1 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního
  města Pardubice se Společenstvím vlastníků jednotek domu čp.
  1947-1949, Palackého třída, Pardubice, IČO 75010976
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2019
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 2082/57 o výměře cca 13 m2
  a p.p.č. 2082/60 o výměře cca 3 m2, vše v k.ú. Pardubice, z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství
  vlastníků bytových jednotek v domě č.p. 2414, Macanova ul. Pardubice,
  IČO 25988514, se sídlem Macanova 2414, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že
  pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po doložení
  geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí
  pozemků, žadatelem. Kupní cena bude povýšena o částku 2.178,- Kč
  uhrazenou statutárním městem Pardubice za znalecký posudek.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č.
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  2082/57 o výměře cca 13 m2 a p.p.č. 2082/60 o výměře cca 3 m2, vše v
  k.ú. Pardubice, se Společenstvím vlastníků bytových jednotek v domě
  č.p. 2414, Macanova ul. Pardubice, IČO 25988514.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 10 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 18:59:31                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Zdržel se      
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Zdržel se      
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Zdržel se      
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
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  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 13 (33%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 10 (26%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 024
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení dle geometrického plánu č. 8780-219/2018 nově vzniklého
  pozemku označeného jako p.p.č. 252/47 o výměře 536 m2 (vznik z 
  pozemku označeného jako p.p.č. 252/20) k.ú. Pardubice, z vlastnictví
  společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČO 45534306,
  se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
  za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
  51-03/2018  ve výši 4.000,-Kč/m2 + DPH v případě, že pozemek bude
  spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení dle geometrického plánu č.
  8780-219/2018 nově vzniklého pozemku označeného jako p.p.č. 252/47 o
  výměře 536 m2 (vznik z  pozemku označeného jako p.p.č. 252/20) k.ú.
  Pardubice, se společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB,
  IČO 45534306.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:00:10                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
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  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 026
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  a doplňuje stávající text v usnesení č. 'Z/1244/2016' týkajícího se
  prodeje pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2, p.p.č.
  693/36 o výměře 10177 m2, p.p.č. 716/37 o výměře 285 m2, p.p.č. 716/42
  o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře
  66 m2, p.p.č. 716/63 o výměře 17 m2, p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2,
  p.p.č. 728/16 o výměře 362 m2 a  části pozemku označeného jako  p.p.č.
  1212/11, vše v k.ú. Staré Čívice, společnosti Conseq penzijní
  společnost, a.s., IČO 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město,
  110 00 Praha 1.
  Změna textu z původního textu "s ochranným pásmem na p.p.č.1212/1 k.ú.
  Staré Čívice" na text "s ochranným pásmem  na p.p.č.1212/1 a na p.p.č.
  728/16, vše v k.ú. Staré Čívice,".
  Doplnění textu "Žadatel uhradí částku ve výši 19,- Kč/m2/rok za
  bezesmluvní užívání výše uvedených pozemků, a to od 24. 9. 2014."
  Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
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  .
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 12 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 19:00:45                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Zdržel se      
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Zdržel se      
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se      
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se      
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 14 (36%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 12 (31%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 031
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemků označených jako p.p.č. 1778/36 o výměře 158 m2,
  p.p.č. 1778/63 o výměře 174 m2, p.p.č. 3000/56 o výměře 839 m2,
  st.p.č. 8102 o výměře 335 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če,
  doprava, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti EUROBIT REAL
  a.s., IČO 27443752, se sídlem, Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého
  1375, PSČ 53002, do vlastnictví statutárního města Pardubice za účelem
  vybudování autobusového terminálu, za kupní cenu v čase a místě
  obvyklou určenou znaleckým posudkem č. 009-2018/3901 ze dne 15. 2.
  2018 ve  výši 7,620.000,- Kč povýšenou o DPH v případě, že pozemky
  budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. Kupní smlouva bude uzavřena
  za níže uvedených podmínek:
  - kupní smlouva nabude účinnosti až po nabytí právní moci územního
  rozhodnutí na stavbu „Multimodální uzel veřejné dopravy-Terminál B"
  - společnost EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, při podpisu kupní
  smlouvy zároveň vystaví statutárnímu městu Pardubice souhlas s
  realizací stavby „Multimodální uzel veřejné dopravy -Terminál B",
  která bude realizovaná na předmětných pozemcích ve smyslu § 184a
  zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, jako
  veřejnoprávní titul pro potřeby územního řízení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  řešení podmínek vázaných na odkoupení pozemků označených jako p.p.č.
  1778/36 o výměře 158 m2, p.p.č. 1778/63 o výměře 174 m2, p.p.č.
  3000/56 o výměře 839 m2, st.p.č. 8102 o výměře 335 m2, jehož součástí
  je stavba bez čp/če, doprava, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví
  společnosti EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752, spočívající v závazcích,
  že:
  - město vybuduje obslužnou komunikaci pro předmětné území v tzv. jižní
  části nejpozději do konce roku 2021 tak, aby bylo společnosti EUROBIT
  REAL a.s. umožněno provádět výstavbu vlastních stavebních objektů a
  jejich následné napojení na obslužné komunikace a na výjezd z
  předmětného území,
  - město vybuduje tu část sjezdu ze silnice I/36, která bude umístěna
  na pozemcích města a která bude sloužit pro vjezd veřejnosti do
  předmětného území, když společnost EUROBIT REAL a.s. vybuduje
  zbývající část tohoto sjezdu pro veřejnou dopravu do předmětného území
  s napojením na ostatní objekty a obslužné komunikace, formou
  samostatné dohody o společném postupu při zástavbě prostoru stavby
  Terminál B.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako p.p.č.
  1778/36 o výměře 158 m2, p.p.č. 1778/63 o výměře 174 m2, p.p.č.
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  3000/56 o výměře 839 m2, st.p.č. 8102 o výměře 335 m2, jehož součástí
  je stavba bez čp/če, doprava, vše v k.ú. Pardubice, se společností
  EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2019
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dohodu o společném postupu při zástavbě prostoru stavby
  Terminál B se společností EUROBIT REAL a.s., IČO 27443752.
  Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS
  T: 30. 9. 2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:01:20                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
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  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 033
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení stavby bez čp/če - garáž stojící na pozemku označeném jako
  st.p.č. 7007/3, v k.ú. Pardubice z vlastnictví xxxxxx do vlastnictví 
statutárního
  města Pardubice za kupní cenu ve výši 160.000,- Kč.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení stavby bez čp/če - garáž stojící na
  pozemku označeném jako st.p.č. 7007/3, v k.ú. Pardubice s xxxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:01:59                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
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  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 035
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení objektu bez čp/če - garáž stojícího na pozemku označeném
  jako st. p. č. 6833 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pardubice z
  vlastnictví Pardubické sportovní organizace, z. s., IČO: 601 59 910,
  se sídlem Pernerova 2490, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí, do
  vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu ve výši
  1,310.100,- Kč.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení objektu bez čp/če - garáž stojícího
  na pozemku označeném jako st. p. č. 6833 zastavěná plocha a nádvoří v
  k. ú. Pardubice s Pardubickou sportovní organizací, z. s., IČO: 601 59
  910.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2019
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:02:38                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Pro            
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Zdržel se      
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Zdržel se      
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Zdržel se      
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
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Pro: 20 (51%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 036
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odkoupení pozemků označených jako st.p.č. 228 o výměře 6970 m2, p.p.č.
  226/1 o výměře 1680 m2, p.p.č. 135/1 o výměře 2656 m2, p.p.č. 225/1 o
  výměře 2063 m2 a p.p.č. 111/11 o výměře 51 m2, vše v k.ú. Ohrazenice,
  z vlastnictví Z xxxxxx do vlastnictví statutárního města Pardubice
  za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č.
  3733-89/2017 u pozemků st.p.č. 228 a p.p.č. 226/1, vše v k.ú.
  Ohrazenice, ve výši 1.200,- Kč/m2, u pozemků p.p.č. 111/11, p.p.č.
  135/1, a p.p.č. 225/1, vše v k.ú. Ohrazenice ve výši  900,- Kč/m2.
  Kupní smlouva bude uzavřena po schválení finančních prostředků v
  rozpočtu města.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemků označených jako st.p.č. 228
  o výměře 6970 m2, p.p.č. 226/1 o výměře 1680 m2, p.p.č. 135/1 o výměře
  2656 m2, p.p.č. 225/1 o výměře 2063 m2 a p.p.č. 111/11 o výměře 51 m2,
  vše v k.ú. Ohrazenice,  xxxxxx
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 16 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 19:03:29                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Proti          
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Proti          
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti          
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
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  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Zdržel se      
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Proti          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se      
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Proti          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se      
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 10 (26%)  Proti: 13 (33%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 052
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 2426/2 o výměře 9.166 m2, 
  p.p.č. 2426/35 o výměře 68 m2 a části p.p.č. 2400/2 o výměře cca 902
  m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví statutárního města Pardubice
  do vlastnictví Sboru církve bratrské v Pardubicích, IČO 26520231, se
  sídlem Lonkova 512, 530 09 Pardubice - Polabiny, za kupní cenu určenou
  znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé
  vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou
  o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH.
  Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 2426/2
  o výměře 9.166 m2,  p.p.č. 2426/35 o výměře 68 m2 a části p.p.č.
  2400/2 o výměře cca 902 m2, vše v k.ú. Pardubice, se Sborem církve
  bratrské v Pardubicích, IČO 26520231.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2019
______________________________________________________________________
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                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 17 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 19:04:17                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Proti          
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Zdržel se      
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Proti          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti          
  Laurynová Věra                                      16  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Proti          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Proti          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se      
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Zdržel se      
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Proti          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se      
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
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Pro: 0 (0%)  Proti: 22 (56%)  Zdrželo se: 7 (18%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  
Návrh usnesení č. 069
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 29/55 o výměře cca 50 m2 a
  p.p.č. 29/40 o výměře cca 15 m2, vše v k.ú. Nové Jesenčany, z
  vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví  xxxxxx, za kupní
  cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v v čase a místě
  obvyklou vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice
  povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude
  upřesněna výměra výše uvedených části pozemků, žadatelem. Žadatel
  uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude
  objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.
  Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného
  břemene zatěžující  pozemky označené jako p.p.č. 29/40 a p.p.č. 29/55,
  vše v k.ú. Nové Jesenčany, se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO
  24729035, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru
  nemovitostí.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č.
  29/55 o výměře cca 50 m2 a p.p.č. 29/40 o výměře cca 15 m2, vše v k.ú.
  Nové Jesenčany,  xxxxxx.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2019 
  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:05:52                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Proti          
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            

Stránka 24



Hlas20.09.bez osobních údajů
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  4 - 23, 25, 27 - 30, 32, 34, 37 - 46

  
  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 19 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 19:06:39                          
                  02. Převody a prodeje nemovitostí                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti          
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  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Proti          
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Proti          
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Proti          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti          
  Laurynová Věra                                      16  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Proti          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Proti          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Proti          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Proti          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Proti          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se      
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 1 (3%)  Proti: 27 (69%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 3
Hlasování o usnesení
  Návrhy 47 - 51, 53 - 68, 70 -72
  
  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
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                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:09:36                          
                   03. Revokace usnesení - pozemky                    
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
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Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/1909/2017'.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/2404/2018' bod I.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. ZM/764/2016.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. ZM/1139/2013 – bod 2.
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Doplňuje
  stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/2267/2018' bod II. týkajícího
  se bezúplatného převodu pozemků označených jako p.p.č. 1775/2 o výměře
  215 m2 a p.p.č. 3907/15 o výměře 47 m2, vše v k.ú. Pardubice, z
  vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro
  Správu železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se
  sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 do vlastnictví
  statutárního města Pardubice, za text „p.p.č. 3907/15 o výměře 47 m2“
  doplnit text „a p.p.č. 1775/3 o výměře 3 m2,“. Ostatní text usnesení
  zůstává beze změny.
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. 'Z/2405/2018'.
  Návrh usnesení č. 007
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/975/2016' bod I. týkajícího se
  zřízení věcného břemene na pozemcích ČR s právem hospodařit s majetkem
  státu pro Českou poštu, s.p., IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů
  909/4, Nové Město, Praha, ve prospěch statutárního města Pardubice v
  rámci investiční akce „Multimodální uzel veřejné dopravy v
  Pardubicích“ ve znění „a p. p. č. 3000/41“ bez náhrady. Ostatní text
  usnesení zůstává beze změny.
  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. ZM/1936/2014.
  Návrh usnesení č. 009
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  usnesení č. ZM/1190/2013.
  Návrh usnesení č. 010
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  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text v usnesení č. 'Z/2588/2018'týkajícího se prodeje
  pozemků Ing. Vladimíru Engelmajerovi, nar. 6. 1956, trvale bytem V
  Zátiší 1066, Pardubice, z původního textu "prodej částí pozemků
  označených jako p.p.č. 409/30 o výměře cca 27 m2 a p.p.č. 409/31 o
  výměře cca 4 m2, vše v k.ú. Studánka," na text "prodej dle
  geometrického plánu č. 1227-24/2018 nově vzniklých pozemků označených
  jako p.p.č. 409/318 o výměře 3 m2 (vznik z pozemku označeného jako
  p.p.č. 409/31), p.p.č. 409/319 o výměře 26 m2 (vznik z pozemku
  označeného jako p.p.č. 409/30), a dílu "a" o výměře 2 m2 odděleného z
  pozemku označeného jako p.p.č. 409/31, vše v k.ú. Studánka,". Ostatní
  text usnesení zůstává beze změny.
  Návrh usnesení č. 011
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  stávající text v usnesení č. 'Z/1529/2017'týkajícího se prodeje části
  pozemku označeného jako p.p.č. 4368/4 v k.ú. Pardubice společnosti EBM
  Partner a.s., IČ 24184497, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4,
  z původního textu " cca 1300 m2 " na text "cca 1350 m2" a dále z
  původního textu "po vydání osvědčení stavebního úřadu MmP o dokončené
  hrubé stavby „Domova pro seniory“ na text "po vydání pravomocného
  územního rozhodnutí na stavbu CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY PARDUBICE".
  Ostatní text usnesení zůstává beze změny.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:12:11                          
04. Převod poz. vč. staveb v k. ú. Rosice nad Labem společnosti ZŠ a MŠ KLAS 
s.r.o
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
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  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval     
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej  dle geometrického plánu č. 1752-91/2018 nově vzniklých pozemků
  označených jako st.p.č. 20  o výměře 809 m2 (vznik z pozemku
  označeného jako st.p.č. 20),  jehož součástí je stavba čp. 37 – objekt
  obč. vybavenosti, v části obce Rosice, a p.p.č. 612/31 o výměře 752 m2
  (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 612/1), vše v k.ú. Rosice nad
  Labem (dále jen „předmětné pozemky“), včetně všech součástí a
  příslušenství společnosti Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.,
  IČO 46577742, se sídlem Pardubice – Rosice, Školní náměstí 37, PSČ
  53351, za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
  posudkem č. 25/6027/2018 ze dne 25. 7. 2018 ve výši 6,300.000,- Kč
  povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu
  podléhajícímu DPH, se závazkem provozovat předmětné pozemky jako
  školské zařízení zajišťující výchovu a vzdělání na vícejazyčné bázi
  spojené s multikulturní výchovou po dobu 10 let ode dne nabytí
  vlastnických práv k citovaným pozemkům. Dále s podmínkou, že k
  uzavření kupní smlouvy dojde až poté, co kupující na své náklady
  vybuduje a do majetku statutárního města Pardubice za kupní cenu
  1.000,- Kč převede nově vybudovanou a zkolaudovanou komunikaci na
  pozemku označeném jako p. p. č. 612/2, jakožto přístupovou komunikaci
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  k domu čp. 36 objekt k bydlení stojící na pozemku označeném jako st.
  p. č. 17 v části obce Rosice, vše v k. ú. Rosice nad Labem.
  V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci
  telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb., o
  telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných
  pozemcích a ustanovení o existenci plynárenského zařízení - NTL
  přípojky ve vlastnictví společnosti GasNet s.r.o., IČO 27295567.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zřízení předkupních práv dle geometrického plánu č. 1752-91/2018 k
  nově vzniklým pozemkům označeným jako st.p.č. 20  o výměře 809 m2
  (vznik z pozemku označeného jako st.p.č. 20),  jehož součástí je
  stavba čp. 37 – objekt obč. vybavenosti, v části obce Rosice, a p.p.č.
  612/31 o výměře 752 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 612/1),
  vše v k.ú. Rosice nad Labem, (dále jen „předmětné pozemky“), včetně
  všech součástí a příslušenství ve prospěch oprávněného - statutárního
  města Pardubice spočívající v závazku povinného - společnosti Základní
  škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 46577742, se sídlem Pardubice
  – Rosice, Školní náměstí 37, PSČ 53351, že pokud v době 10 let od
  nabytí vlastnických práv k předmětným pozemkům nebude moci či nebude
  chtít provozovat předmětné pozemky jako školské zařízení zajišťující
  výchovu a vzdělání na vícejazyčné bázi spojené s multikulturní
  výchovou (dále jen „záměr“), převede bezpodmínečně za kupní cenu ve
  výši 6,300.000,- Kč povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat
  do režimu podléhajícímu DPH, předmětné pozemky se všemi součástmi a
  příslušenstvím v jejich geometrickém a polohovém určení daném ke dni
  uzavření smlouvy kupní, kterou se převádí pozemky do vlastnictví
  povinného, zpět do vlastnictví statutárního města Pardubice bez nároku
  na jejich případné zhodnocení.
  V případě, že záměr bude po dobu 10 let ode dne nabytí vlastnických
  práv povinným řádně vykonáván, vydá statutární město Pardubice
  povinnému potvrzení pro výmaz předkupních práv z katastru nemovitostí.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení jako práva věcného dle
  geometrického plánu č. 1752-91/2018 k nově vzniklým pozemkům označeným
  jako st.p.č. 20  o výměře 809 m2 (vznik z pozemku označeného jako
  st.p.č. 20),  jehož součástí je stavba čp. 37 – objekt obč.
  vybavenosti, v části obce Rosice, a p.p.č. 612/31 o výměře 752 m2
  (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 612/1), vše v k.ú. Rosice nad
  Labem, (dále jen „předmětné pozemky“), včetně všech součástí a
  příslušenství ve prospěch oprávněného - statutárního města Pardubice,
  a to do na dobu určitou 10 let ode dne nabytí vlastnických práv
  povinného - společností Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o.,
  IČO 46577742, se sídlem Pardubice – Rosice, Školní náměstí 37, PSČ
  53351 (dále jen „společnost“), spočívající v zákazu zcizení a zákazu
  zatížení bez předchozího písemného souhlasu oprávněného jakýmkoli
  způsobem převést vlastnická práva a zatížit předmětné pozemky
  jakýmkoli věcným právem uvedeným v občanském zákoníku. Povinný,
  jakožto vlastník předmětných pozemků, zejména nesmí předmětné pozemky
  zatížit právem stavby, jakoukoliv služebností, věcným břemenem,
  zástavním právem, budoucím zástavním právem, podzástavním právem,
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  předkupním právem, výměnkem, ale i nájemním právem, pachtem či
  jakýmkoliv jiným právem ve prospěch třetích osob.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít kupní smlouvu na prodej dle geometrického plánu č.
  1752-91/2018 nově vzniklých pozemků označených jako st.p.č. 20  o
  výměře 809 m2 (vznik z pozemku označeného jako st.p.č. 20),  jehož
  součástí je stavba čp. 37 – objekt obč. vybavenosti, včetně všech
  součástí a příslušenství, v části obce Rosice, a p.p.č. 612/31 o
  výměře 752 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 612/1), vše v
  k.ú. Rosice nad Labem (dále jen „předmětné pozemky“), se společností
  Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 46577742. Součástí
  kupní smlouvy bude zřízení předkupního práva a zřízení zákazu zcizení
  a zákazu zatížení jako práva věcného.
  Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI
  T: 30. 9. 2019
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:40:26                          
                05. Vyhodnocení veřejné soutěže Hůrka                 
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nehlasoval     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se      
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
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  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  odmítnutí všech nabídek podaných v rámci veřejné soutěže o
  nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na
  pozemky v areálu Hůrka v Pardubicích, jež byla vyhlášena
  Zastupitelstvem města Pardubice dne 21. 6. 2018 pod usnesením č.
  Z/2651/2018 (dále jen „Veřejná soutěž“), a to konkrétně nabídky podané
  společností MxK a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené
  Předměstí, Pardubice, IČ: 05409837 a nabídky podané společností
  PERNŠTEJN CITY s.r.o., se sídlem třída Míru 2669, Zelené Předměstí,
  Pardubice, IČ: 28851188.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 23 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 19:40:52                          
                05. Vyhodnocení veřejné soutěže Hůrka                 
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nehlasoval     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Zdržel se      
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  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se      
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se      
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se      
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 17 (44%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  dále jednat se společností  MxK a.s., se sídlem Masarykovo náměstí
  1544, Zelené Předměstí, Pardubice, IČ: 05409837 a se společností
  PERNŠTEJN CITY s.r.o., se sídlem třída Míru 2669, Zelené Předměstí,
  Pardubice, IČ: 28851188, o podmínkách prodeje areálu Hůrka, a to tak,
  aby byly respektovány v co největší možné míře principy smluvní
  spolupráce a podmínky, jež byly zakotveny v zadávací dokumentaci
  Veřejné soutěže, jež byla ukončena dle usnesení I., a výsledek tohoto
  jednání předložit zastupitelstvu k posouzení.
  Z: Ing. Helena Dvořáčková
  T: do 31. 12. 2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 24 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 19:43:34                          
                    06. URBACT - Tech Revolution                     
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Nehlasoval     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 16 (41%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 9 (23%)
Omluveno: 4
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Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje
  „Letter of commitment“ – Dopis o závazné spolupráci v rámci projektu
  Tech Revolution, operační program URBACT III, který tvoří přílohu č. 1
  a 2 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá podepsat „Letter of
  commitment“ dle bodu I. tohoto usnesení ve znění, které je přílohou
  tohoto usnesení. Z: Ing. Martin Charvát, primátor města T: 30.9.2018
  III. Zastupitelstvo města Pardubic Vyčleňuje částku ve výši 750 tis.
  Kč na pokrytí předfinancování projektu, což odpovídá spolufinancování
  z vlastních zdrojů města ve výši 135 tis. Kč, z rozpočtu města
  Pardubice v roce 2019.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:45:31                          
08. Zpráva KV ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
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  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 7 (18%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze tohoto
  usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  v evidenci plnění usnesení ponechat úkoly k usnesení č. Z/153/2017 -
  II a Z/2390/2018 - I.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:51:58                          
09. Investiční rozvoj EBA a.s. (aktualizace+příprava navýšení základního 
kapitálu v r. 2019)
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
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  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  prezentace tří investičních záměrů společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT
  a. s., které jsou aktualizací investičních záměrů předložených
  Zastupitelstvu města Pardubic na jednání dne 26. dubna 2018.
  Prezentace jsou přílohou důvodové zprávy č. 1, č. 2 a č. 3.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Radě města Pardubic nalézt společně s Radou Pardubického kraje dohodu
  na navýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
  pro spolufinancování těchto investičních akcí:
  a) dostavba druhého nadzemního podlaží Terminálu letiště Pardubice v
  rozsahu dokončení zázemí pro potřeby EBA a.s. (zejména: kanceláře,
  jednací prostor, zázemí pro ostrahu, vzduchotechnika + napojovací body
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  pro budoucí provoz restaurace) s předpokládanou hodnotou investičních
  výdajů ve výši cca 25 mil. bez DPH,
  b) financování výstavby 187 nových parkovacích míst před hlavní
  budovou terminálu (předpoklad investičních výdajů cca 15,5 mil. Kč bez
  DPH) a financování zkvalitnění prostor autoparku s cílovou kapacitou
  410 parkovacích (předpoklad investičních výdajů cca 4,4 mil. Kč).
  T: 31. 12. 2018
  Z: primátor města 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:52:55                          
 10. Strategický plán rozvoje města - vyhodnocení plnění za rok 2017  
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
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  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  přehled plnění indikátorů SPRM za rok 2017 dle Přílohy č. 1, která je
  nedílnou součástí tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh plnění Akčního plánu SPRM za rok 2017 dle Přílohy č. 2, která je
  nedílnou součástí tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh plnění Seznamu evidovaných akcí za rok 2017 dle Přílohy č. 3,
  která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:54:45                          
      11. ZS ITI - veřejnoprávní smlouva s MPO ČR - dodatek č. 1      
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
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  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 26 (67%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů
  řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace
  Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 –
  2020 mezi Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu,
  IČ:47609109, se sídlem na Františku 32, 110 15 Praha 1 a Statutárním
  městem Pardubice, kterým se mění a vkládají nová ustanovení smlouvy s
  ohledem na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu některých úkolů
  řídicího orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace
  Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 –
  2020 s Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu,
  IČ:47609109, se sídlem na Františku 32, 110 15 Praha 1 dle bodu I.
  tohoto usnesení.

Stránka 41



Hlas20.09.bez osobních údajů
  Z: Ing. Martin Charvát, primátor města
  T: 30. 9. 2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:55:47                          
              12. Pojmenování nové ulice na území města               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  název nové ulice na území MO Pardubice VII, a to "U Sportovní školy"
  dle mapky, která je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 19:56:39                          
  13. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
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  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení
  Zastupitelstva města Pardubic uvedené v příloze usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 20:00:01                          
     14. Odměny pro členy komisí RmP za jejich práci v roce 2018      
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
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  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  peněžité odměny pro členy komisí Rady města Pardubic za jejich práci v
  komisi za rok 2018 ve výši dle přílohy usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  zajistit vyplacení odměn pro členy komisí Rady města Pardubic za
  jejich práci v komisi za rok 2018 ve výši dle přílohy usnesení.
  Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka
  T: 15.11.2018
  Návrh č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje mimořádnou odměnu panu
  Václavu Stříteskému za jeho dlouholetou práci v komisi pro pozemky a
  reklamu ve výši  xxxxxx
  II. Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá zajistit vyplacení mimořádné
  odměny panu Václavu Stříteskému za jeho dlouholetou práci v komisi pro
  pozemky a reklamu dle návrhu usnesení č. 2 odst. I.
  Z: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka
  T: 15.11.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
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                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 20:00:54                          
         15. Volba přísedících Okresního soudu v Pardubicích          
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
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  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Volí
  do funkce přísedících Okresního soudu v Pardubicích pro funkční období
  2018 - 2022 osoby uvedené v příloze tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 20:05:26                          
           16. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace           
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Nehlasoval     
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
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  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  informace o plnění Strategie integrované územní investice
  Hradecko-pardubické aglomerace, které jsou přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 20:11:52                          
              17. Příprava programového období 2021-2027              
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
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  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Zdržel se      
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Nehlasoval     
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  informace o přípravě programového období Evropské unie pro roky
  2021-2027, které jsou nedílnou přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Pověřuje
  Oddělení implementace Strategie ITI vedením příprav programového
  období 2021-2027 za statutární město Pardubice.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 20:16:00                          
                    18. Směnná smlouva s RFP a.s.                     
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
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  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Nehlasoval     
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Nehlasoval     
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Pro            
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 7 (18%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  návrh Směnné smlouvy, která je přílohou č. 1.0 tohoto návrhu usnesení
  a návrh Dohody o spoluužívání nemovitosti čp. 29, ul. Sv. A. České,
  Pardubice, který je přílohou č. 1.3 tohoto návrhu.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  primátorovi podepsat schválený návrh Směnné smlouvy a schválený návrh
  Dohody o spoluužívání nemovitosti čp. 29, ul. Sv. A. České, Pardubice
  ve znění schváleném v předchozím usnesení. 
  Z: M. Charvát
  T: 1. 10. 2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 36 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 20:18:50                          
19. Žádosti o přímý prodej (budova čp. 2648 a 2829 Chrudimská ul.+st.p.č.4194 
"BOBR"
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Zdržel se      
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Proti          
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Nehlasoval     
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Proti          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Proti          
  Laurynová Věra                                      16  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Proti          
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Proti          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Proti          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Proti          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Proti          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Nehlasoval     
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 25 (64%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
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Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prodej pozemků označených jako p.p.č. 2389/3 o výměře 4.485 m2,
  st.p.č. 9498 o výměře 268 m2, jehož součástí je stavba  Zelené
  Předměstí, č.p. 2648, obč. vyb., st.p.č. 1784 o výměře 109 m2, jehož
  součástí je stavba Zelené Předměstí, č.p. 2829, obč. vyb., Chrudimská
  ul., vše v k.ú. Pardubice  xxxxxx za nabídkovou cenu
  7.500.000,- Kč.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  odboru majetku a investic uzavřít kupní  smlouvu.
  Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
  T: 31.10.2018

Návrh usnesení č. 002
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
prodej pozemku označeného jako st.p.č. 4194 o výměře 943 m2, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb., v k.ú. Pardubice,  xxxxxxza 
nabídkovou cenu 2.000.000,- Kč.
II. Zastupitelstvo města Pardubic
Ukládá
odboru majetku a investic uzavřít kupní  smlouvu.
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI
T: 31.10.2018

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 20:20:10                          
                  20. Prominutí poplatku z prodlení                   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
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  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na
  nájemném a službách s užíváním bytu spojených paní  xxxxxx
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 20:27:33                          
             21. Odpis zmařených investic OMI - doplnění              
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
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  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 5 (13%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Odpis zmařené investice ve výši 957.119,68 Kč z účetnictví města
  vzniklé v souvislosti s projekční přípravou investiční akce v rámci
  dotačního programu OPŽP (Operační program životního prostředí) "DDM
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  Beta - realizace úspory energií" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 20:47:35                          
    22. Revokace usnesení - dotace z Programu podpory sportu a VS     
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval     
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  zrušení usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. Z/2752/2018 ze dne
  21.6.2018 o poskytnutí individuální dotace a o uzavření veřejnoprávní
  smlouvy o poskytnutí této dotace se subjektem BK Pardubice, a.s., IČ:
  27654796, se sídlem V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve
  výši 500 000,- Kč na účast v soutěži FIBA EUROPEAN CUP v roce 2018.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 21:01:01                          
    23. Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2018    
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
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  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí
  roku 2018.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 41 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 22:25:30                          
24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatřeni
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Proti          
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Nehlasoval     
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Nehlasoval     
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
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  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Nehlasoval     
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 16 (41%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 6 (15%)  Nehlasovalo: 7 (18%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení návrh č. 022
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 114,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Parkovací dům u
  multifunkční arény - studie" (správce 1327 - Odbor dopravy).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 22:26:03                          
24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatřeni
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
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  Hájek Jiří                               STAN       7   Nehlasoval     
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Nehlasoval     
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 23 (59%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 024
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 301. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "Odkup vodohospodářské infrastruktury" (správce 1015 -
  Odbor životního prostředí).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 43 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 22:26:57                          
24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatřeni
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Proti          
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Nehlasoval     
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Zdržel se      
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 13 (33%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 11 (28%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
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Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 045
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 322. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" na běžné transfery položky "Dotace občanům na nákup
  Seniorpasu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 44 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 22:27:30                          
24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatřeni
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Zdržel se      
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
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  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se      
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 15 (38%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 9 (23%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 064
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 341. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 661,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "SC - Inteligentní dopravní systém" na běžné výdaje položky "Terminál
  JIH a Centrální polytechnické dílny - projektová příprava (příkazní
  smlouva)" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 45 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 22:27:56                          
24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatřeni
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Zdržel se      
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
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  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 16 (41%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 11 (28%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 065
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 342. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 216,0 tis. z kapitálových výdajů položky "SC
  - Inteligentní dopravní systém" na běžné výdaje položky "MAS Dukla
  sportovní - příkazní smlouva" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 46 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 22:28:28                          
24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatřeni
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Zdržel se      
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  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se      
  Laurynová Věra                                      16  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se      
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 14 (36%)  Proti: 2 (5%)  Zdrželo se: 12 (31%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 068
  Návrh 68
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 600,0 tis./rok na běžné
  výdaje položky "Plán udržitelnosti městské mobility SUMP - projektový
  manažer" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) v rozpočtech města
  Pardubic na roky 2019 a 2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
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                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 47 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 22:28:56                          
24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatřeni
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS        11  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Zdržel se      
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 19 (49%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 8 (21%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
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Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 067
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 9 000,0 tis. na běžné
  transfery položky "Zápůjčka - LTC Pardubice" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) v rozpočtu města Pardubic na rok 2019.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 22:29:29                          
24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatřeni
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Zdržel se      
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
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  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (10%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrhy 1 - 22 I-III, 23, 24 II, 25 - 44, 46 - 63, 66, 69 - 76
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 278. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. v rámci položky "Program
  podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor
  sociálních věcí) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se
  o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 279. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 949,8 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 -
  Odbor sociálních věcí).
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 280. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  456,6 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci
  OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 280. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  731,2 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci
  OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - projekt v rámci OP VVV"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 281. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  15,4 tis. položka 411. "Souhrnný dotační vztah" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
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  (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 34,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla -
  odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 34,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Štefánikova
  - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje
  a strategie).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 34,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Benešovo
  náměstí - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 34,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Prodloužená
  - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje
  a strategie).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 34,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála -
  odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Br.
  Veverkových - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 -
  Odbor rozvoje a strategie).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní -
  odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše
  - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje
  a strategie).
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Ohrazenice -
  odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Spořilov -
  odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  XI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova -
  odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  XII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka -
  odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  XIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 282. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 5,0 tis. Kč z běžných výdajů položky "Příprava
  a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru
  - odborné učebny ITI - ostatní náklady" (správce 1411 - Odbor rozvoje
  a strategie).
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD
  Bělehradská 513 - odstranění havarijního stavu balkonů" na kapitálové
  výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - sanace havarijního stavu
  střešního pláště" (správce 711 - odbor majetku a investic)
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové
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  části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "BD
  Brožíkova 430 - výměna oken ve spol. prostorech " na kapitálové výdaje
  položky "BD Brožíkova 430-432 - sanace havarijního stavu střešního
  pláště " (správce 711 - odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 350,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "BD J. Zajíce 959 - oprava střešního pláště" na kapitálové výdaje
  položky "BD Brožíkova 430-432 - sanace havarijního stavu střešního
  pláště " (správce 711 - odbor majetku a investic)
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 283. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "BD Brožíkova 430-432 - sanace havarijního
  stavu střešního pláště " (správce 711 - odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 007
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 284. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných transferů položky
  „Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ - nábřeží
  Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 285. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných transferů položky "PPS
  - BK Pardubice a.s. - evropské poháry - dotace" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) na běžné výdaje položky "BK Pardubice a.s.
  - reklamní služby" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 535,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní
  kultura" na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na provoz (Europe
  Direct)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 160,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní
  kultura" na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na provoz
  (Mázhaus)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se
  o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 105,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní
  kultura" na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na provoz (Zelená
  brána)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
  závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 286. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní
  kultura" na běžné transfery položky "TIC - příspěvek na provoz"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 287. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 48,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní
  kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné
  výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 287. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3,0 tis. z běžných výdajů položky "Ostatní
  kultura" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na běžné
  výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 288. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 288. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,5 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "ZŠ nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 288. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Višňovka (Benešovo nám.) - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 289. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5,2 tis. z kapitálových transferů položky
  "Dotace HZS Pardubického kraje na investice" na běžné transfery
  položky "Dotace HZS Pardubického kraje na provoz" (správce 414 -
  Kancelář primátora). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 013
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 290. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "Program podpory
  sportu" z běžných transferů na běžné výdaje (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 014
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 291. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 50,0 tis. Kč z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na kapitálové transfery
  položky "MŠ - E. Košťála - příspěvek na investice" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 291. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 60,0 tis. Kč z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice (všechna školní zařízení)" na kapitálové transfery
  položky "ZŠ - Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory - příspěvek na
  investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se
  o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 291. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 60,0 tis. Kč z kapitálových transferů položky
  "Strojní investice (všechna školní zařízení)" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) na běžné transfery položky "ZŠ -
  Pardubičky včetně MŠ Černá za Bory - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 015
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 16,4 tis. Kč z běžných transferů položky
  "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné
  transfery položky "DDM Alfa (Alfa, Delta, Hronovická) - volnočasové
  aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 292. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši 10,0 tis. Kč z běžných transferů položky
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  "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na běžné
  transfery položky "DDM Beta (Beta, Dubina) - volnočasové aktivity"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 016
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 293. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných výdajů položky "70 let
  Zlaté přilby - oslavy výročí" na běžné transfery položky "PPS - AUTO
  MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR – 70 let Zlaté přilby - oslavy
  výročí – dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
  stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 294. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 41,5 tis. z běžných transferů položky
  "Logopedická péče v MŠ" na běžné transfery položky "GDPR - 56
  příspěvkových organizací" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 294. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 60,5 tis. z běžných transferů položky "GDPR
  - 56 příspěvkových organizací"  na běžné transfery položky "DDM Alfa a
  DDM Delta - příspěvek na provoz"  (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 294. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,9 tis. z běžných transferů položky "GDPR
  - 56 příspěvkových organizací"  na běžné transfery položky "ZŠ A.
  Krause - příspěvek na provoz"  (správce 1734 - Odbor školství, kultury
  a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 018
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 295. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje
  položky "MŠ Na Třísle - rekonstrukce letní umývárny a soc. zařízení
  pro děti" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 295. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje
  položky "MŠ Brožíkova - rekonstrukce zázemí pro personál" (správce 711
  - Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 295. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje
  položky "MŠ Grussova - rekonstrukce zázemí pro personál v hlavní
  budově" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 019
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 296. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ
  Prodloužená - rekonstrukce elektro" na běžné výdaje položky
  "Odstranění kaple Nejsvětější trojice" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 297. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných výdajů položky "Areál K
  Dolíčku (opravy, údržba, služby)" na kapitálové výdaje položky "Areál
  K Dolíčku - zřízení vodovodní přípojky - PD" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 297. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "NP -
  ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby)" na kapitálové výdaje
  položky "NP - J. Zajíce 983 - vybudování výtahu, odstranění rampy -
  PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 021
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Osvětlení přechodů pro chodce" na kapitálové výdaje položky "Nové
  kabelové trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka
  Palackého x Hlaváčova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Cyklověž - provoz a opravy" na kapitálové výdaje položky "Nové
  kabelové trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka
  Palackého x Hlaváčova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Informační systém" na kapitálové výdaje položky "Nové kabelové trasy
  světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x Hlaváčova"
  (správce 1327 - Odbor dopravy).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve
  výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Odtah motorových vozidel"
  na kapitálové výdaje položky "Nové kabelové trasy světelně
  signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x Hlaváčova" (správce
  1327 - Odbor dopravy).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy
  parkovacích automatů" na kapitálové výdaje položky "Nové kabelové
  trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x
  Hlaváčova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 298.  přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 230,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky "Nové kabelové
  trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka Palackého x
  Hlaváčova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 298. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 364,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na kapitálové výdaje položky "Nové
  kabelové trasy světelně signalizačního zařízení K7 křižovatka
  Palackého x Hlaváčova" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 022
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 240,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Správa a údržba
  komunikací" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 4 210,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Opravy cyklostezek"
  (správce 1327 - Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 299. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "DPmP - odměna za
  provoz placeného stání" (správce 1327 - Odbor dopravy).

  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 300. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 106,0 tis. z kapitálových výdajů položky
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  "Služby, projekty, znalecké posudky" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce zastávky v ul. Štrossova U Kostelíčka, směr do centra -
  PD" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 024
  
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 301. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Tř. Míru - mobilní zeleň" (správce 1015 - Odbor životního
  prostředí).
  Návrh usnesení č. 025
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 302. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. v rámci položky "Program podpory v
  sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) z
  běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 302. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 000,0 tis. v rámci položky "Program
  podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce 6131 - Odbor
  sociálních věcí) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se
  o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 302. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 37,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" na běžné výdaje
  položky "PPvSaZO - lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním
  vyloučením" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 302. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 111,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky "PPK -
  bezpečnostní vestičky" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná
  se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 026
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 303. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 37,1 tis. v rámci položky "Sankční platby,
  platové výměry, náklady řízení" (správce 598 - Ekonomický odbor) z
  běžných výdajů na běžné transfery. 
  Návrh usnesení č. 027
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  Rozpočtové opatření č. 304. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  774,2 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina
  Zajíčci - projekt OP Zaměstnanost" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská
  skupina Zajíčci" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
  stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 304. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  774,2 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina
  Berušky - projekt OP Zaměstnanost" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská
  skupina Berušky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve
  stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 028
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 305. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 000,0 tis. položka 411. "Dotace MK - VČD" a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu běžné transfery položky "VČD - příspěvek na provoz -
  dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 305. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 200,0 tis. položka 411. "Dotace MK - KF" a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu běžné transfery položky "KF - příspěvek na provoz -
  dotace MK" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné
  výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 029
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 305. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "Terminál B - studie" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie).
  Návrh usnesení č. 030
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 307. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. z běžných výdajů položky "Tech
  Revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na
  běžné výdaje položky "Mzdy - Tech Revolution - dotace" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 307. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 148,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" ve výši Kč 110,0 tis.. a běžné
  výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění" ve výši Kč 38,0 tis.
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  (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 307. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 268,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" ve výši Kč 200,0 tis.. a běžné
  výdaje položky "Sociální a zdravotní pojištění" ve výši Kč 68,0 tis.
  (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 307. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z běžných výdajů položky "Tech
  Revolution - vlastní zdroje" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) na běžné výdaje položky "Mzdy - Tech Revolution - vlastní
  zdroje" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 031
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 308. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 8,4 tis. z běžných výdajů položky "Městské
  slavnosti - PODZIM" na běžné transfery položky "DDM Alfa, KD
  Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 308. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
  "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 032
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 309. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 61,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje
  položky "ZŠ Závodu míru - dodávka klimatizace pro učebnu" (správce 711
  - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 033
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 310. přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 845,9 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - Pilotní ověření systému sociálního bydlení" na položku 411.
  "Dotace MPSV - Pilotní ověření systému sociálního bydlení".
  Návrh usnesení č. 034
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  Rozpočtové opatření č. 311. přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 297,3 tis. z položky 31. "Předpokládaná
  dotace - Regulační plán Mlýnský ostrov" na položku 421. "Dotace MMR -
  Regulační plán Mlýnský ostrov".
  Návrh usnesení č. 035
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 312. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  900,0 tis. položka 211. "OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz
  hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 312. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  300,0 tis. položka 213. "OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz
  hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 036
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 313. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 268,4 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu).
  Návrh usnesení č. 037
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 314. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  transfery položky "MŠ Hostovice - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 314. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  transfery položky "MŠ Doubek - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 314. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
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  Rozpočtové opatření č. 314. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 207,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 038
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 315. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 86,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 315. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  152,0 tis. položka 12. "Transfer z MO VIII - příspěvek na provoz MŠ
  Hostovice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "MŠ Hostovice příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 039
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 316. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 210,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "MŠ Na Třísle - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 040
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 317. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 108,9 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "Výpočetní technika (vč. provozních výdajů)" (správce 1814 -
  Odbor informačních technologií).
  Návrh usnesení č. 041
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 318. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská
  policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 042
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 319. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "NP - Oprava střechy krytu CO E. Košťála
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  993" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 319. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  výdaje položky "BD Bartoňova 826 - oprava lodžií - PD" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 043
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 320. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "MAS - Dukla sportovní" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  Návrh usnesení č. 044
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 375,0 tis. z kapitálových výdajů položky "MŠ
  L. Matury - rekonstrukce soc. zařízení" na běžné výdaje položky "Velká
  údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ
  Prodloužená - rekonstrukce elektro" na běžné výdaje položky "Velká
  údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ
  Spořilov - osvětlení tabulí" na běžné výdaje položky "Velká údržba a
  investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 175,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ
  Spořilov - zavedení teplé vody do tělocvičny" na běžné výdaje položky
  "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "ZUŠ Havlíčkova - VZT koncertní sál" na běžné výdaje položky "Velká
  údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
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  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 570,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "ZŠ Ohrazenice - rekonstrukce pro účely ZŠ" na běžné výdaje položky
  "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 290,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Svítání - Nemošice - doplnění sociálního zařízení" na běžné výdaje
  položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  VIII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 125,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ E.
  Košťála - oprava dlažeb v jídelně" na běžné výdaje položky "Velká
  údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  IX. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 144,0 tis. z běžných výdajů položky "MŠ
  Hostovice - výměna oken" na běžné výdaje položky "Velká údržba a
  investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
  X. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 321. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "ZŠ J.
  Ressla - výměna dlažeb na chodbách" na běžné výdaje položky "Velká
  údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic).
 
  Návrh usnesení č. 046
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 323. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 130,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti"
  (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 323. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 360,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "PPK - Komunitní centrum Češkova" (správce 6131 - Odbor
  sociálních věcí).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic

Stránka 82



Hlas20.09.bez osobních údajů
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 323. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "Program prevence kriminality" (správce 6131 - Odbor
  sociálních věcí).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 323. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "Obecní pohřby" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  Návrh usnesení č. 047
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 324. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  5 116,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Staňkova -
  odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň snížení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - odborné učebny
  - realizace - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
  stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 324. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5 116,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "ZŠ Staňkova - odborné učebny - realizace -
  I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 048
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 325. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 503,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Závodu míru -
  odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Závodu míru - odborné
  učebny - realizace - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 325. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 503,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "ZŠ Závodu míru - odborné učebny - realizace - I. etapa" (správce 711
  - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 049
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 326. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 260,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Br. Veverkových -
  odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň návrh na zvýšení
  výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Br. Veverkových
  - odborné učebny - realizace - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku
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  a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 326. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 260,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "ZŠ Br. Veverkových - odborné učebny - realizace - I. etapa" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor).
  Návrh usnesení č. 050
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 327. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  2 165,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Studánka -
  odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň snížení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - odborné učebny
  - realizace - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve
  stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 327. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 165,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - odborné učebny - realizace -
  I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 051
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 328. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  7 611,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ Družstevní -
  odborné učebny - realizace - I. etapa" a zároveň snížení výdajové
  části rozpočtu kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - odborné
  učebny - realizace - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 328. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 7 611,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "ZŠ Družstevní - odborné učebny - realizace
  - I. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 052
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 17 000,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - Revitalizace Matičního jezera" na položku 23. "Předpokládaná
  dotace - Revitalizace Matičního jezera".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 17 000,0 tis. v rámci položky "Revitalizace
  Matičního jezera - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) z
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  kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 260,0 tis. v rámci položky "Revitalizace
  Matičního jezera - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. v rámci položky "Revitalizace
  Matičního jezera - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 17 000,0 tis. v rámci položky "Revitalizace
  Matičního jezera - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 053
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  553,2,0 tis. položka 312. "Předpokládaná dotace - DDM Alfa - realizace
  úspory energií" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové
  výdaje položky "DDM Alfa - realizace úspory energií - dotace" (správce
  711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 553,2,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín" na kapitálové výdaje
  položky "DDM Alfa - realizace úspor energií - vlastní zdroje" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 330. přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 446,8 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - DDM Alfa - realizace úspor energií" na položku 42. "Dotace
  OPŽP - DDM Alfa - realizace úspor energií".
  Návrh usnesení č. 054
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 331. přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 117,4 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - Sociálně právní ochrana dětí" na položku 41. "Dotace MPSV
  Sociálně právní ochrana dětí"
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 331. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  6 954,6 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Sociálně právní ochrana dětí"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
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  "Sociálně právní ochrana dětí" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve
  stejné výši.
  Návrh usnesení č. 055
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 332. přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 12 676,4 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - Sociální služby mP na provoz" na položku 412. "Dotace - SSmP
  na provoz". Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 332. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  14 122,0 tis. položka 412. "Dotace - SSmP - na provoz" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "SSmP -
  příspěvek na provoz - dotace" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí)
  ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 056
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy
  zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné transfery položky "Náhrady mezd v
  době nemoci - Příspěvek na výkon sociální práce" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 333. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy
  zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné transfery položky "Náhrady mezd v
  době nemoci - Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 914
  - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 057
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 334. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  76,0 tis. položka 211. "OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti -
  Podzim" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky
  "Městské slavnosti - Podzim" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 058
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 335. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  85,9 tis. položka 211. "MP - příjmy z poskytování služeb - dopravní
  výchova" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné
  výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 335. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  50,6 tis. položka 232. "MP - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz
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  MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 059
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 336. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  67,0 tis. položka 222. "MP - FV minulých let - doplatky z
  veřejnoprávních smluv mezi obcemi" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)"
  (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 336. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  645,0 tis. položka 412. "převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní
  smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská
  policie) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 060
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 337. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 98,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "COK - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu).
  Návrh usnesení č. 061
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 338. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 3 571,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné
  transfery položky "Finanční kompenzace DPmP - dopravní obslužnost"
  (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 062
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "Propojení komunikace Kyjevská - Kpt. Jaroše - hluková
  studie" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "Dopravní studie - lokalita Svítkov ul. Žižkova - U
  Bylanky" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
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  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "Dopravní studie - lokalita Poliklinika Trnová ul. J.
  Potůčka - J. Gabčíka" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 339. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové
  výdaje položky "Odstavná plocha bývalého autoparku Letiště - posouzení
  parkování" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 063
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 340. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 5 800,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  kapitálové výdaje položky "ZŠ Studánka - řešení stavu stropních
  konstrukcí" (správce 711 - Odbor majetku a investic).

  Návrh usnesení č. 066
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 343. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  8 000,0 tis. položka 138. "Daň z hazardních her" a zároveň zvýšení
  výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu"
  (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 343. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  915,0 tis. položka 134. "Doplatky zrušených daní a poplatků" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva
  rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši.
 
  Návrh usnesení č. 069
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 344. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 800,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky
  "ZŠ Svítkov - přístavba - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 20 000,0 tis. na kapitálové
  výdaje položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" (správce 711
  - Odbor majetku a investic) do rozpočtu města Pardubic na rok 2020.
  Návrh usnesení č. 070
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 345. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 182,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky
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  "MŠ Doubek (Svítkov a Lány na Důlku) - příspěvek na provoz" (správce
  1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 071
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 346. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 072
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 347. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery
  položky "PPKU - ČsOL z.s. - Zámeček - Larischova vila - dotace"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 073
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 348. snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  24,0 tis. položka "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a
  zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Státní
  příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce 6131 - Odbor sociálních
  věcí) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 074
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 349. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  80,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - Divadlo 29 - aniLAB/" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "COK -
  Divadlo 29 - dotace MK - aniLAB/" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 075
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 350. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  292,2 tis. položka 41. "Dotace MPSV - vzdělávání členů jednotek
  požární ochrany" a zároveň návrh na snížení příjmové části rozpočtu
  položka 41. "Dotace MPSV - vzdělávání členů jednotek požární ochrany -
  transfer na MO I" ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 076
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 351. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 42,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory sportu" na kapitálové transfery položky "ZŠ Npor.
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  Eliáše - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 351. přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 78,0 tis. z běžných transferů položky
  "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše -
  příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a
  sportu).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 49 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 22:29:58                          
24. VIII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2018 - rozpočtová opatřeni
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Proti          
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se      
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Zdržel se      
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Nehlasoval     
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Zdržel se      
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Zdržel se      
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Zdržel se      
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
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  Slezák Libor                             TOP 09     33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM       34  Zdržel se      
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Proti          
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 13 (33%)  Proti: 3 (8%)  Zdrželo se: 11 (28%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  ZmP ukládá RmP vyhlásit soutěž na investiční záměr výstavby hotelu v
  lokalitě letního stadionu za podmínek soutěže minulé.
  T: 30.11.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 22:30:53                          
   25. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
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  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 277. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z položky "Rezerva Rady města
  Pardubic" (správce 598 - Ekonomický odbor) na neinvestiční příspěvky
  zřízeným příspěvkovým organizacím položky "ZŠ Prodloužená (Polabiny
  II)" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši.
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 22:31:52                          
                26. Zřizovací listiny základních škol                 
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
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  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice, Staňkova 128, IČ 48161306, se sídlem Staňkova 128,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, s účinností od 01. 10. 2018  ve
  znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951, IČ 48161136, se sídlem
  nábřeží Závodu míru 1951, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, s
  účinností od 01. 10. 2018  ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení.
  Návrh usnesení č. 003
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  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159, IČ 48161241, se sídlem
  Trnovská 159, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, s účinností od 01. 10.
  2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866, IČ 60159154, se sídlem
  Bratranců Veverkových 866, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, s
  účinností od 01. 10. 2018  ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení.
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305,  IČ 48161292, se sídlem
  Družstevní 305, Polabiny, 530 09 Pardubice, s účinností od 01. 10.
  2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344,  IČ 60159022, se sídlem
  npor. Eliáše 344, Polabiny, 530 09 Pardubice, s účinností od 01. 10.
  2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 007
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317,  IČ 48161276, se sídlem
  Pod Zahradami 317, Studánka, 530 03 Pardubice, s účinností od 01. 10.
  2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Návrh usnesení č. 008
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
  škola Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, IČ 42938554, se sídlem 
  Kotkova 1287, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, s účinností od 01. 10.
  2018  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 22:32:58                          
28. Dodatek VS o poskytnutí dotace organizaci Most pro o.p.s. z Programu podpory
v sociální a zdravotní oblasti
______________________________________________________________________
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  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Zdržel se      
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Nehlasoval     
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Nehlasoval     
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Nehlasoval     
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 22 (56%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 7 (18%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  část usnesení č. Z/2396/2018 ze dne 22.02.2018, jímž bylo dle Přílohy
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  č. 1 tohoto usnesení pod poř. č. 6 schváleno poskytnutí dotace ve výši
  58 700 Kč z Programu podpory v sociální a zdravotní oblasti subjektu
  Most pro o.p.s., se sídlem: 17. listopadu 216, Zelené Předměstí, 530
  02 Pardubice, IČ: 67441441, na realizaci projektu "Integrační kurzy
  pro cizince", tak, že dotace se témuž subjektu (z důvodu otevření
  dalších integračních kurzů pro velký zájem ze strany cizinců) navyšuje
  o částku 30 000 Kč na celkovou částku 88 700 Kč. Dotace je poskytnuta
  v režimu de-minimis.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00042/18
  se subjektem Most pro o.p.s., se sídlem: 17. listopadu 216, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice,
  IČ: 67441441, jímž budou navýšeny již poskytnuté dotační prostředky na
  realizaci projektu "Integrační kurzy pro cizince" o částku 30 000 Kč,
  tj. na celkovou částku 88 700 Kč, ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00042/18
  se subjektem Most pro o.p.s., se sídlem: 17. listopadu 216, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice,
  IČ: 67441441, jímž budou navýšeny již poskytnuté dotační prostředky na
  realizaci projektu "Integrační kurzy pro cizince", o částku 30 000 Kč,
  tj. na celkovou částku 88 700 Kč, ve znění, které je přílohou tohoto
  usnesení.
  Z: Iva Bartošová
  T: 30.11.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 53 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 22:34:11                          
29. Podpora sociálního podnikání a VS o poskytnutí dotace z Programu podpory v 
sociální a zdravotní oblasti
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
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  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč z Programu podpory v sociální a
  zdravotní oblasti pro rok 2018 subjektu Léthó, o.p.s., se sídlem: Na
  Rybníčkách 169, Černá za Bory, 533 01 Pardubice, IČ 02450283, na
  realizaci projektu "Pracovní asistent".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy ve výši 75 000 Kč se subjektem Léthó,
  o.p.s., se sídlem: Na Rybníčkách 169, Černá za Bory, 533 01 Pardubice,
  IČ 02450283, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu ve výši 75 000 Kč se subjektem Léthó,
  o.p.s., se sídlem: Na Rybníčkách 169, Černá za Bory, 533 01 Pardubice,
  IČ 02450283, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1.
  Z: Iva Bartošová

Stránka 97



Hlas20.09.bez osobních údajů
  T: 30.11.2018
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace ve výši 80 000 Kč z Programu podpory v sociální a
  zdravotní oblasti pro rok 2018 subjektu CEDR Pardubice, o.p.s., se
  sídlem: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, IČ 27547850, na realizaci
  projektu "Pořízení štěpkovače pro rozšíření činnosti mobilní dílny".
  Dotace je poskytnuta v režimu de-minimis.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy ve výši 80 000 Kč se subjektem CEDR
  Pardubice, o.p.s., se sídlem: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, IČ
  27547850, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 2.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu ve výši 80 000 Kč se subjektem CEDR
  Pardubice, o.p.s., se sídlem: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice, IČ
  27547850, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 2.
  Z: Iva Bartošová
  T: 30.11.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 54 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 23:06:05                          
              30. Dotace a VS z Programu podpory sportu               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Zdržel se      
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
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  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Nehlasoval     
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí investičních dotací z Programu podpory sportu - podpora
  nákupu technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o
  travnaté sportovní plochy na území města Pardubic v roce 2018 uvedeným
  v tabulce č. 1, která je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací se subjekty, kterým
  byla schválena dotace z Programu podpory sportu - podpora nákupu
  technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o
  travnaté sportovní plochy na území města Pardubic v roce 2018 ve znění
  dle příloh č. 1 - 9 návrhu tohoto usnesení
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty, kterým
  byla schválena dotace z Programu podpory sportu - podpora nákupu
  technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o
  travnaté sportovní plochy na území města Pardubic v roce 2018 dle
  příloh č. 1 - 9 návrhu tohoto usnesení 
  Z.: Ivana Liedermanová
  T.: 30. 11. 2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 55 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 23:06:40                          
              30. Dotace a VS z Programu podpory sportu               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
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Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu subjektu AUTO
  MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČ 42939097, ve výši 500 tis.
  Kč na projekt 70 let zlaté přilby - oslavy výročí v roce 2018.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem AUTO
  MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČ 42939097, ve znění dle
  přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotací se subjektem AUTO
  MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČ 42939097, ve znění dle
  přílohy č. 1 návrhu tohoto usnesení.
  Z.: Ivana Liedermanová
  T.: 30. 11. 2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 56 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 23:07:08                          
              30. Dotace a VS z Programu podpory sportu               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Pro            
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            

Stránka 101



Hlas20.09.bez osobních údajů
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace z Programu podpory sportu subjektu FK PARDUBICE,
  z.s., IČ 27041549, ve výši 207 tis. Kč na podporu dívčího fotbalu ve
  2. pololetí roku 2018.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace se subjektem FK
  PARDUBICE, z.s., IČ 27041549, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem FK
  PARDUBICE, z.s., IČ 27041549, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  T.: 30.11.2018
  Z.: I. Liedermanová
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální investiční dotace z Programu podpory sportu
  subjektu FK Pardubice, z.s., IČ 27041549, ve výši 100 tis. Kč na nákup
  technického vybavení - sekačky na trávu v roce 2018.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční
  dotace se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČ 27041549, ve znění přílohy
  č. 1 tohoto usnesení.
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  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální investiční
  dotace se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČ 27041549, ve znění přílohy
  č. 1 tohoto usnesení.
  T.: 30.11.2018
  Z.: I. Liedermanová
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 57 - NESCHVÁLENO                     
                          20.9.2018 23:07:57                          
              30. Dotace a VS z Programu podpory sportu               
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Proti          
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Proti          
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Proti          
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Proti          
  Hájek Jiří                               STAN       7   Proti          
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Proti          
  Klimpl Petr                              ODS        11  Proti          
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Proti          
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Proti          
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Zdržel se      
  Laurynová Věra                                      16  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Proti          
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Proti          
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Proti          
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Proti          
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Proti          
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Proti          
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Proti          
  Snopek Václav                            KSČM       34  Proti          
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  Studnička Pavel                          KSČM       35  Zdržel se      
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 0 (0%)  Proti: 22 (56%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 4 (10%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace z Programu podpory sportu subjektu Tenisový klub
  Pernštýn 1897 Pardubice z.s., IČ 42939585, ve výši 429 000,- Kč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XLIV. zasedání ZmP dne 20.09.2018                   
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 58 - SCHVÁLENO                      
                          20.9.2018 23:09:14                          
                   31. Městská památková rezervace                    
______________________________________________________________________

  Brendl František                         Pardubáci  9   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011   2   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   3   Pro            
  Fraňková Štěpánka                        SPP        4   Omluven        
  Fülle Radim                              KSČM       5   Nepřítomen     
  Haas Karel                               ODS        6   Nehlasoval     
  Hájek Jiří                               STAN       7   Pro            
  Hubálková Marie                          KPP        8   Omluven        
  Hubená Marie                             ANO 2011   37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        10  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS        11  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci  12  Pro            
  Kolovratník Martin                       ANO 2011   13  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci  14  Pro            
  Kovařík Otakar                           KSČM       15  Pro            
  Laurynová Věra                                      16  Nehlasoval     
  Lejhanec Jiří                            Patrioti   17  Omluven        
  Linhart Jan                              Patrioti   18  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP        19  Nehlasoval     
  Mazuch Jan                               ODS        20  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011   21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       TOP 09     22  Pro            
  Ninger Vladimír                          ČSSD       23  Omluven        
  Novohradský Vítězslav                               24  Nepřítomen     
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  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011   29  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD       26  Pro            
  Rubeš Miroslav                           ANO 2011   27  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       28  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011   30  Pro            
  Shejbal Václav                           ANO 2011   31  Nehlasoval     
  Skalický Jiří                            TOP 09     32  Pro            
  Slezák Libor                             TOP 09     33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM       34  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM       35  Pro            
  Svoboda Pavel                                       36  Nehlasoval     
  Vavřička Aleš                                       38  Nepřítomen     
  Weisbauer František                      KPP        39  Nepřítomen     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 6 (15%)
Omluveno: 4
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. IČ: 25291408
  (dotace z městského rozpočtu ve výši 11,6 tis Kč a ze státního
  rozpočtu ve výši 46,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi
  Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. IČ: 25291408 jako příjemcem a městem
  Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace Rozvojovému fondu Pardubice, a.s. IČ: 25291408
  (dotace z městského rozpočtu ve výši 17,0 tis Kč a ze státního
  rozpočtu ve výši 67,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi
  Rozvojovým fondem Pardubice, a.s. IČ: 25291408 jako příjemcem a městem
  Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou
  přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace Štěpánovi Bartošovi, nar. 30.1.1963, bytem
  Bělobranské nám. 8, Pardubice (dotace z městského rozpočtu ve výši
  60,6 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 200,0 tis Kč) a uzavření
  dvou dotačních smluv mezi  xxxxxx jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 
00274046
  jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto usnesení.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace K xxxxxx(dotace z městského rozpočtu ve výši 12,9 tis Kč a
  ze státního rozpočtu ve výši 50,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních
  smluv mezi Karlem Rückerem, nar. 1.10.1968, bytem Pernštýnské nám. 13,
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  Pardubice jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako
  poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto usnesení.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti - arciděkanství Pardubice
  IČ: 4293534 (dotace z městského rozpočtu ve výši 210,6 tis Kč a ze
  státního rozpočtu ve výši 347,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních
  smluv mezi Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice IČ:
  4293534  jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako
  poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto usnesení.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  podepsat jménem statutárního města Pardubic dotační smlouvy dle bodu
  I. až V. usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor města
  T: 15.10.2018
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Cíl SPRM Pořadí Indikátor
Správce 
měřítka

Měrná 
jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 2017

vize 1 Počet obyvatel ORS počet 89 467 87 616 87 725 87 522 87 482 87 096

vize 2 Celková spokojenost – index spokojenosti občanů

ORS % x x x TIMUR 89,90% x
vize 3 Míra nezaměstnanosti (rozdíl ČR mínus město Pardubice) ORS % 2,2 2,3 1,9 1,5 1,9 1,3
vize 4 Pořadí v indexu kriminality ORS pořadí 2. 2. 2. 2. 2. 2.
vize 5 Ekologická stopa OŽP Gha/osobu TIMUR

vize 6 Počet případů překročení mezních hodnot vybraných látek znečišťujících ovzduší za rok (pm10, nox, sox)

OŽP počet

PM10 - 33                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 30                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                
SOX - 0

PM10 - 20                                 
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 16  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

PM10 - 31  x                              
(max povolený počet 
překroč. 35)                     
NOX - 0                                  
SOX - 0

vize 7 Podíl cest, které cestující vykonali za použití pěší, veřejné a cyklistické dopravy OHA % 65% x x x x x

vize 8 Počet návštěvníků největších sportovních a kulturních akcí pořádaných s přispěním města

OŠKS počet

VP: 25 000                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 946

VP:    29 000                        
ZP:      18 300                    
AP:     25 000               GFS:  
5 175

VP: 29.982                                
ZP: 17 541                             
AP: 15 000                      
GFS: 4 948

VP: 25000                                
ZP: 17 627                           
AP: 20 000                      
GFS: 5 217

VP: 23 000                                
ZP: 19 766                           
AP: 20 000                          
GFS: 4 874 

vize 9 Ukazatel dluhové služby města EO % 2,43% 2,30% 1,97% 2,03% 13,91%
01.I 10 Podíl vytříděného komunálního odpadu OŽP % 16,60% 16,90% 17,60% 19,20% 19,24% 21,63%

11 Snížení spotřeby energií ve veřejných budovách (objekty ZŠ, MŠ a administrativní budovy) ORS MWh/m2/rok 65
12 Objem prostředků z rozpočtu na energie (celkové náklady) ORS Mil. Kč/rok 85 23,9 25,9 25,5 23,8

01.III 13 Plocha revitalizovaných veřejných prostranství OHA Ha (kumul) 0 0 20,4 23,3 26,64
01.IV 14 Plocha revitalizovaných ploch podél vodních ploch OHA Ha (kumul) 0 6,8 6,8 6,8 6,8
02.I 15 Procento plnění plánu městské mobility v daném roce ORS % x x x x x x

16 Podíl městské hromadné dopravy na osobní dopravě ve městě OD % 16% x x x x
17 Objem prostředků na MHD z rozpočtu města EO tis. Kč 146 300 146000 150000 152 865 158 779,20
18 Podíl výkonů bezemisní MHD na dopravních výkonech MHD OD % 41 40 41 41 42
19 Délka rekonstruovaných místních komunikací za účelem zlepšení bezbariérovosti a bezpečnosti OD km 11,827 12,352 13,29 13,91 26,575
20 Počet překonání bariér ve městě OD počet 0 2 4 7 15

21 Délka evidovaných místních komunikací, cyklostezek a dalších opatření pro cyklisty

OD km

Cyklostezky : 66,5  
Cyklotrasy: 85,3  Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci: 8,7

Cyklostezky : 71.7  
Cyklotrasy: 91,4 Klidové 
zóny: -                Opatření 
na komunikaci:9,2

Cyklostezky :78,2   
Cyklotrasy:92,2     
Klidové zóny:-                 
Opatření na komunikaci: 
9,2

Cyklostezky :78,5   
Cyklotrasy:92,6     Klidové 
zóny:-                 Opatření 
na komunikaci: 10,1

Cyklostezky :79,6   
Cyklotrasy:92,6     
Klidové zóny:-                 
Opatření na 
komunikaci: 10,3

22 Počet hlavních zaměstnavatelů ve městě (nad 250 zaměstnanců) KP počet 28 31 32 32 34
23 Počet OSVČ v hlavní činnosti na 1000 obyvatel KP počet 181 179 180 180 184
24 Podíl ploch určených k podnikání OHA % 30% 30% 30%
25 Příliv investic do Pardubic KP Mil. Kč

PZI: 1 500,85                           
PTI: 332,521 PTI: 1474,91 PTI: 591,74

26 Počet absolventů VŠ v technických oborech KP počet 938 879 947 875 813
27 Výměra revitalizovaných brownfieldů ORS Ha 0 0 0 0 0
28 Procento plnění koncepce revitalizace brovnfieldů ORS % x x 0 0 0 0

03.III 29 Objem prostředků z rozpočtu na bezpečnost EO tis. Kč 54 995,60 67 198,80 77 986,70 82189,1 90025,86
30 Počet znevýhodněných osob zaměstnaných v sociální ekonomice podporované městem OSV počet 43 42 149 112
31 Počet sociálních bytů OSV počet 560 596 620 670 693
32 Objem prostředků z rozpočtu na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit EO tis. Kč 190 888,50 114561,1 108362,1 270461,4 306384,3

03.V

03.IV

01.II

02.II

02.IV

03.I

03.II



33 Procento plnění koncepce rozvoje kultury a umění města Pardubice OŠKS % x x x x x x
404403,7

35 Procento plnění akčního plánu v daném roce ORS % x x x 74% 29% 39%

36 Spokojenost občanů s fungováním magistrátu/MO

KT % x x x TIMUR

Dostupnost služeb: 7,9 
prostředí úřadu: 7,7 
technické vybavení úřadu: 
8,1 čekací doba 5,9 
rychlost obsluhy: 6,1 
doba vyřízení: 6,2 x

37 Hodnota majetku města EO mil. Kč 14 644 15242 15652 15864 16215
38 Přebytek hospodaření běžného účtu EO tis. Kč 68 424 -8 553 34864 81942,8 29934,58
39 Počet velkých akcí státu a kraje realizovaných na území města ORS počet 0 0 0 4 1
40 Objem prostředků státu a kraje investovaných do velkých akcí na území města za rok ORS tis. Kč 0 0 0 20 568 160 849
41 Počet nepřijatých dětí do MŠ OŠKS počet

MŠ: 395                                      
PZ: 0 MŠ:174,    PZ:0 MŠ:37         PZ:0 MŠ: 55   PZ:0 MŠ: 116  PZ: 0

42 Průměrný počet žáků ve třídě ZŠ OŠKS počet žáků 23 23 23 24 25
43 Objem prostředků z rozpočtu na vzdělávání EO tis. Kč 122 859,40 138543,8 206257,6 165766,8 196824,7
44 Procento plnění Komunitního plánu sociálních služeb OSV % 70% 75% 80% 85% 85%
45 Objem prostředků z rozpočtu na sociální oblast EO tis. Kč 41 924,30 86483,6 129104,1 129562,9 143386,3

46 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních ročně

OŠKS počet

PH: 57 343  
PP: 131 630

PH:62 191      
PP:138227       

PH: není k dispozici      
PP:není k dispozici

PH: 65453     
PP:151672

PH: 73 772              
PP: 168 543  

47 Návštěvnost referenčních míst cestovního ruchu

OŠKS počet

Zámek: 60 657                      
Zelená brána: 15 858 
Aquacentrum: 452 000  
Loď Arnošt: 8 227  
Závodiště:                              
ČEZ Aréna: 403 000

Zámek: 102 307                      
Zelená brána: 14571 (od 
4/2014 - rekonstrukce) 
Aquacentrum:   450 000                      
Loď Arnošt: 8 240  
Závodiště:   98 800                           
ČEZ Aréna: údaj není k 
dispozici

Zámek:     92 762              
Zelená brána: 16 545                  
Aquacentrum:  483497                         
Loď Arnošt: 8 730  
Závodiště: 152 000                           
ČEZ Aréna: 359 500

Zámek:     110 210          
Zelená brána: 15639                  
Aquacentrum:  460093                                   
Loď Arnošt: 8 990  
Závodiště: 170100                           
Tipsport Aréna: 374 531

Zámek:     136 153         
Zelená brána: cca 16 
000                  
Aquacentrum:      486 
242                                 
Loď Arnošt:  9 100  
Závodiště: 175 000                    
Tipsport Aréna: 306 
120

48 Počet vydaných tiskových zpráv  KP počet 261 235 298 258 246
49 Počet realizovaných projektů města v rámci ITI ORS počet x x 0 0 0 0
50 Finanční objem realizovaných projektů města v rámci ITI ORS mil. Kč x x 0 0 0 0
51 Počet realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS počet 0 18 4 4
52 Finanční objem realizovaných projektů města z nenárokových dotací mimo ITI ORS mil. Kč 0 208,54 205,68 183 341
53 Procento vzešlých ztrát z chybných procesů při realizaci a přípravě projektů ORS %

Projekty: 10                             
ZŘ: 0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0  ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0 Projekty: 0   ZŘ=0

Legenda: rok 2015 2016 2017
indikátor plněn 27 26 19
indikátor plněn částečně 12 7 15
indikátor monitorujeme 6 11 10  
indikátor s delší periodou vyhodnocování než 1 rok 7 3 5
metodiku stanovení indikátoru je třeba přepracovat* 2 7 2
indikátor navržen ke zrušení 2

správce měřítka červeně = přesun správce měřítka v rámci aktualizace SPRM

311 093,30 293 644,80 302 309,40 400483,834 Objem prostředků z rozpočtu na fungování VS EO tis. Kč 369 602,50

04.VI

04.VII

05.II

05.III

03.V

04.I

04.II

04.III

04.IV

04.V



*tyto indikátory byly aktualizovány v rámci aktualizace SPRM, jejich nové znění schváleno v ZmP 01/2018, resp. indikátor znovuzařazen po jednání ŘS   



Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 - 2025

2017 2018 Celkem Externí zdroje
rozpočtově indikátor

ově
vlastní 
zdroje

externí 
zdroje

79./9 Separovaný sběr 1.1./10 01.VI 16 500 16 800 33 300
vytříděné mn. (t) 2017 2017 OŽP OŽP plněno 

průběžně 15 721 9 935

79./14 Sběr BRKO od občanů 1.1./10 01.VI 3 600 3 800 7 600
vytříděné mn. (t) 2017 2017 OŽP OŽP

C.1.1.4 *
plněno 
průběžně 2 909 878

75./97 Stanoviště kontejnerů - PD 1.1./10 01.VI 350

počet zpracovaných 
PD (DÚR,DPS) 2016 2017 OMI OŽP

rozpracováno 303 0

75./117 Náhrdelník na Chrudimce - PD, výkupy pozemků  1.5./14
1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2 2 370 stavební povolení 2015 2017 OMI OHA C.3.1.3.4 *

rozpracován
o 0 0

76./145,146,1
47 Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - realizace 2.2./16 5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1 139 000

Program 
švýcarsko - 

české 
spolupráce

realizace projektu 2016 2017 OMI OHA

D.1.3 *

Akce 
dokončena. 
Zkolaudován
o 46450 108150

75./108 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 5 500

projektová 
dokumentace 

(DÚR,DSP,DPS)
2017 2018

OMI
OD rozpracován

o 0 0

75./109 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - realizace 2.4./19 2.1, 3.1. 45 000
realizace projektu 2017 2018

OMI
OD rozpracován

o 0 0

75./107 Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 2 500

projektová 
dokumentace 

(DÚR,DSP,DPS)
2017 2017

OMI
OD rozpracován

o 0 0

75./105 Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 300

projektová 
dokumentace 2016 2017

OMI
OD rozpracován

o 121 0

75./112,113;7
6./168

Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD; výkupy pozemků 
a zahájení I. etapy (PD - 121, pozemky + zahájení 3 
750+realizace 7100) 2.5./21 1.4., 2.4. 10 971 IROP

realizace 1. etapy 2015 2017 OMI OD

D.4.3.2 *

splněno, 1. 
etapa 
zkolaudován
a 5804 2026

74./87,88
Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV 
obchvat) - PD + realizace 2.5./21 1.4., 2.4.

10500 (PD 
2500) SFDI + IROP

realizace projektu 
(PD-DSP,DPS) 2016 2018 OMI OD

D.4.3.2 *
rozpracován
o 932 0

76./160,161,1
62 Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - PD a ostatní náklady 2.5./21 1.4.,2.4. 12 500 SFDI + IROP

realizace projektu 2016 2017 OMI OD
D.4.3.2 *

rozpracován
o 2533 0

75./115 Cyklistická stezka Dašická - PD 2.5./21 1.4.,2.4. 107
projektová 

dokumentace 2016 2017 OMI OD
D.4.3.2 *

Dokončena 
DUR, řeší se 
pozemky. 0 0

74./85 U Divadla 828 - stavební úpravy a zateplení 1.2./11,12, 4.3. 4 000
realizace projektu 2016 2017 OMI OMI

splněno 

76./154,155,1
56 DDM Alfa - realizace úspory energií 1.2./11,12, 4.3. 19 850 OPŽP

realizace projektu 2016 2017 OMI OMI rozpracován
o 3170 1510

76./157,158,1
59 DDM Beta - realizace úspory energií 1.2./11,12, 4.3. 25 550 OPŽP realizace projektu 2016 2017 OMI OMI nesplněno 0 0

Cyklistická stezka - Centrální osa sídliště Dubina SV - JZ 2.5./21 1.4., 2.4. SFDI realizace projektu
2017 2017 OMI OD

D.4.3.2 *
rozpracován
o 123 0

75./93 Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna - PD 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 1 000 IROP - ITI

projektová 
dokumentace (DPS) 2016 2017 OMI OHA rozpracován

o 0 0

75./92
Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru (Poseidon) do 
Polabin - PD 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 2 300 IROP - ITI

projektová 
dokumentace (DSP, 

DPS)
2017 2018 OMI OHA rozpracován

o 1251 0

Probíhá realizace, termín dokončení 
30.6.2018

Nebude z důvodu nepřidělení dotace 
realizováno

Probíhá realizace. Předpokládaný termín 
dokončení 3.9.2018

Řeší se ÚR.

Projektant zpracováva DSP, probíhá 
inženýrská činnost.

Legenda

Akční plán Pardubice pro rok 2017

Vazba na 
evidované 
akce SPRM 

2007 - 2014*

Výstupy 2017 Termín 
zahájení

Termín 
ukončení

Odpovědnost 
Položka v 
rozpočtu Název opatření/projektu Kod cílů/ 

Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč) Stav dle 
komentáře 
odboru**

Skutečné náklady v tis. Kč

Komentář odborů***

Vyhodnocení Akčního plánu za rok 2017

9 935 979 příjem do RZM od EKO-KOM

878 000 příjem do RZM poplatek za 
službu - účastníci

Realizují se jednotlivá stanoviště, 
zhotovitel firma TIMRE s.r.o. Akce 
pokračuje realizací stanovišť. Na 
zpracování PD na další stanoviště nebyly 
uvolněny finanční prostředky. OMI:  PD 
dokončena, realizují se jednotlivá 
stanoviště.

Zpracovaná DSP a podána žádost o 
stavební povolení.

Realizace akce ukončena 14. 6. 2017. 
Kolaudační rozhodnutí pro trvalý provoz 
"Přednádraží" bylo vydáno v září 2017.

Máme trasování.

Probíhá realizace, termín dokončení 
31.5.2018

Akce ukončena. Zrealizováno.

Probíhá aktualizace zadávacích 
podmínek, řeší se pozemky.

OD připravuje podklady.

15.5.2018 byla dle SOD předána DPS. 
Příprava podkladů pro VŘ na realizaci.

1. etapa dokončena, zkolaudováno.

Řeší se výkupy pozemků.
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75./91 Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 1 190

projektová 
dokumentace 

(DÚR,DSP,DPS)
2016 2017 OMI OD rozpracován

o 615 0

ZŠ Závodu Míru - rekonstrukce školního hřiště PD + realizace
4.3.,4.5./38

10 000
realizace projektu 2016 2017 OMI EO

B.4.4.4 *
rozpracován
o

76./152,153 RPS - regenerace panelového sídliště Závodu míru - IV. etapa 1.4./13 1.5. 10 000 MMR

realizace projektu 2017 2017 MO OHA

C.5.3.2 * splněno 10295 0

76./148,149 RPS - regenerace panelového sídliště Polabiny - ul. Družby 1.4./13 1.5. 11 000 MMR

realizace projektu 2017 2017 MO OHA

C.5.3.3 * splněno 6842 4000

76.150,151 RPS - regenerace panelového sídliště Dubina - lokalita 5A 1.4./13 1.5. 10 599 MMR

realizace projektu 2017 2017 MO OHA

C.5.3.4 * splněno 9806 0

73./39 Projektové dokumentace - školská zařízení - ITI 4.5./44 3.5. 7 710
projektové 

dokumentace 2017 2017 OMI OŠKS
rozpracován
o 1746 0

74./81 Revitalizace Letního stadionu - PD + ostatní služby 3.6./2,32 3.5. 9 200

projektová 
dokumentace 

(DÚR,DSP,DPS)
2016 2018 OMI ORS, EO rozpracován

o 3134 0

74./82 Areál MAS Dukla - oprava fasády a zateplení 3.6./2,32 3.5. 2 400 realizace projektu 2016 2017 OMI ORS, EO
B.4.5.3 * splněno 3097 0

75./106 Zkapacitnění komunikace Semtín - průmyslová zóna - PD 2.4./19 2.1,3.1 300
projektová 

dokumentace 2016 2017 OMI OD rozpracován
o 0 0

75./114
Cyklistická stezka Koupaliště - Žlutý pes - PD a výkupy 
pozemků 2.5./21 1.4.,2.4. 600

projektová 
dokumentace 2016 2017 OMI OD

D.4.3.2 *
rozpracován
o 36 0

75.116
Cyklistická stezka - Pražská - Branecká - výkupy pozemků a 
ostatní náklady 2.5./21 1.4.,2.4. 265

příprava 
majetkoprávních 

vztahů
2017 2017 OMI OD

D.4.3.2 *
rozpracován
o 64 0

75./118
Rekonstrukce Vinice - stará vojenská plovárna - PD a ostatní 
náklady 1.4./13 600

projektová 
dokumentace 

(DSP/DPS)
2016 2017 OMI OHA rozpracován

o 532 0

76./142,143,1
44 Studánecký les - PD + I. etapa 1.5./14 1.4. 3 240

Program 
obnovy 
venkova

realizace projektu 2017 2017 OMI OHA rozpracován
o 119 1618

76./163,164,1
65 Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu 3.5./32 32 000 19 961 MŠMT realizace projektu 2017 2018 OMI EO rozpracován

o 0 0

76./172 ZŠ Svítkov - přístavba - PD 4.5./44 3.5. 3 000 IROP realizace projektu 2017 2018 OMI EO rozpracován
o

75./110.
Dopravní opatření v ulici na Spravedlnosti, Pichlova a 
S.K.Neumannna - PD 2.4./19 2.1.,3.1 1 000 realizace projektu 2016 2017 OMI OD rozpracován

o 513 0

70./9 Digitalizace kamerového systému II. etapa 2.3./15 1.3, 2.1, 2.2 6 200

realizace II. etapy 2017 2017 MP OHA

D.4.1.7 *
rozpracován
o 4 315 0

82./7
Výstavba nového letištního terminálu  + výstavba příjezdové 
komunikace 3.1./25 2.1.,3.2. 19 800

kolaudační 
rozhodnutí 2016 2017 ORS KP, ORS

D.1.1.1 *
akce 
dokončena 19 800

Řeší se výkupy pozemků.

Postupná realizace dle projektu v 
současnosti dokončeno 78 

kamerových bodů, v letošním 
roce naplánováno dalších 10 

kamerových bodů

Realzace dokončena. 

Akci realizuje UMO VI.

I. etapa, cyklostezka a VO 
dokončeno.

PD dokončena. I. etapa 
zrealizována.

Vybrán zhotovitel.

Zahájeno VŘ na realizaci stavby.

1. etapa dokončeno. Předáno. 
Probíhá realizace. 2. etapa, 

Vydáno ÚR v právní moci.

Akce dokončena.

Probíhá UR.
ve 21. týdnu 2018 bude podána 

žádost o ÚR.

Vydáno ÚR a změna ÚR(čeká se na nabytí 
právní moci). Řeší se smlouva o převodu 

práv a povinností, převod na SŽDC.

PD dokončena. Zahájena  realizace. 
Předpokládaný termín dokončení 

31.8.2018

Akce dokončena. Zkolaudováno.

Akce dokončena. Zkolaudováno.

Akce dokončena. Zkolaudováno.
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82./28,29
Inteligentní dopravní systém - řízení křiž., detekt., doprava v 
klidu, inf. portál, dispečink DPmP 2.3./15 1.3.,2.1.,2.2. 120 000

projektová 
dokumentace 2016 2018 ORS OHA

D.4.1.7 *
rozpracován
o 0 0

82./43
Program Nábřeží Chrudimky - projektová příprava dle 
projektových záměrů 1.4./14 5.2. 500 OPŽP, IROP

projektová 
dokumentace 2016 2017 ORS OHA

C.3.1.3.4 *
rozpracován
o 3 0

82./44
Program Nábřeží Labe - projektová příprava dle projektových 
záměrů 1.4./14 5.2. 500 OPŽP, IROP

projektová 
dokumentace 2016 2017 ORS OHA

C.3.1.3.3 *
rozpracován
o 0 0

82./45
Program Opatření pro zvýšení bezp. nemotor. dopr. - 
projektová příprava dle projektových záměrů 2.4./7,19 5.2. 1 000 IROP

projektová 
dokumentace 2016 2017 ORS OD

akce zrušena

82./11,12,13 Místní akční plán rozvoje vzdělávání - ITI 4.5./44 5.2. 1 632 OPVVV

strategický 
dokument 2016 2019 ORS EO

akce je 
dokončena 63,4

82./22,23 Plán udržitelnosti městské mobility 02.I 05.II 4 000 OPD

strategický 
dokument 2016 2017 ORS EO

rozpracován
o

82./24,25,26 Comenius - principy plánování udržitelné městské mobility 2.1. 5.2. 6 404 OPD
realizace projektu 2016 2017 ORS OD

nesplněno

82./41 Projektová příprava - školská zařízení - ITI 4.5./44 3.5. 20 000

projektové 
dokumentace 2017 2018 ORS EO

rozpracován
o 27,2

82./42 Památník Zámeček - studie 3.5./32 1.4., 4.7. 300 ITI - IROP

studie 2017 2018 ORS EO

rozpracován
o 162

82./30,31 Smart City - cyklověže 2.5./21 1.4.,1.6. 20 000 IROP
realizace projektu 2017 2018 ORS OD rozpracován

o 278,3

82./32 Smart City - projekty 1.3.,2.1./2 3 000
realizace projektu ORS ORS rozpracován

o

82./33,34,35 Smart City - projekt EU - koncepce 3.1./2,5 3 602 OPZ

realizace projektu 2017 2018 ORS ORS, OŽP
nebyla 
přidělena 
dotace

Projekty v rámci 1.etapy prochází 
hodnocením na ZS/CRR a 2. etapa 
byla zahájena projekční činnost.

Byl proveden stavebně historický 
průzkum území památníku 

Zámeček v části obce Pardubičky, 
dále pak ideový návrh pro 
architektonickou soutěž k 
projektu "Rekonstrukce a 
modernizace památníku 

Zámeček".
Zhotovena PD, nutné vyhlášení 

dotačního titulu

Nebylo čerpáno, podléhá 
odsouhlasení strategie v ZmP - 

předloženo v březnu 2018

Na dotační projekt nebyla 
přidělena dotace; koncepce byla 

vysoutěžena vlastními silami.

V roce 2017 byla zpracována 1. 
studie "Pravý břeh Labe". Z 

tohoto důvodu byla pozastavena 
činnost dílčích projektů.

Prověřování CS centrum - 
Hostovice, projekty zrušeny viz 

příloha 1c zprávy do ZmP 
25.5.2018, pokračuje příprava 

projektů v rámci SUMF
Projekt ukončen, naplněny 
parametry žádosti, probíhá 
hodnocení a zpracovává se 
pokračující projekt MAPII

V roce 2017 probíhaly přípravné 
práce na dokumentu. 

Zpracovatelem je DpmP, 
dokončení a finální schvální 

dokumentu v roce 2018.

Nepodpořeno.

Projekt rozdělen na jednotlivé 
moduly. Rekonstrukce SSZ - je již 

vypsané VZ na dodavatele, 
předpokládaná cena zakázky dio 

80 mil Kč. Detekce dopravy 
řešena samostatným projektem. 

Smart Parking - příprava 
podmínek pro zadání VZ - první 

část ještě v letošním roce. 
Dispečink  DPMP -  Návrh 

stavebního a technologického 
řešení je hotov. Je třeba vyjasnit 
financování projektu (Nadstavba 

objektu vrátnice - investice do 
majetku a.s.)

Byla zahájena předprojektová 
příprava na Náhrdelník 

Chrudimky.
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82./37,38 Vzdělávání členů jednotek požární ochrany 4.4./2 1 177 OPZ
realizace projektu 2017 2018 ORS ORS realizace 

probíhá

82./39 Dopravní model 2.3./15 5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1 850
předprojektová 

příprava 2017 2017 ORS OHA rozpracován
o

82./40 Přestupní terminály 2.2./16 5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1 800
předprojektová 

příprava 2017 2017 ORS OHA
D.1.3 *

rozpracován
o

převod z roku 
2016 MAS - PD 4.3./38

01/2017 JŘBÚ na 
výběr s 1. a 2. 

uchazečem                           
ÚR - celý areál, DSP - 

atletická hala

2017 2017 ORS OHA

B.4.5.3 *
rozpracován
o 2 550,27

Manuál pro investory (e-verze na USB) 03.I 03.II 50 50 100

USB - aktální 
graficky zpracovaná 

verze
2017 2017 KP KP

každoročně 44

Mezinárodní projekt "Visegrádského fondu "Invaze talentů" 04.VII 3.5, 5.3 50 50

realizace 
workshopu 2017 2017 KP KP

projekt byl 
úspěšně 
ukončen v 
06/2017. 
Akce 
dokončena. 27,5

87./15,16 Sociální bydlení - podpora v oblasti sociálních agend 3.4./31 8 481 OPZ

Evaluace projektu, 
vyhodnocení 2017 2017 OSV OSV

plněno 1 335

87./8 Komunitní klub v ulici Češkova 3.3./29 04.VI 700

realizace služby 2017 2017 KT, OSV OSV, EO

plněno 98705

87./14 Komunitní plánování v Pardubicích 4.6/45, 46 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 100
Komunitní plán 2017 2017 KT, OSV OSV, EO

plněno 180 788

87./13 Lékařská péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 3.3./29 200

Počet ošetřených 
osob 2017 2017 KT OSV

plněno 200000

84./88,89 Creart - mezinárodní síť pro uměleckou tvorbu 4.7./47, 48, 49 1.4, 3.5, 4.2, 4.3 1 100
Mezinárodní 

projekt

jednotlivé 
uskutečněné 

aktivity
2012 2017 OŠKS OŠKS, KP

plněno 443 383

Strategie pro kulturu a kreativitu 3.5./32, 33
1.4, 1.5, 4.2, 4.3, 4.5, 
4.7

schválení 
dokumentu 2011 2017 OŠKS OŠKS, EO

B.4.1.1 * splněno

V roce 2017 se Pardubice zapojily 
do aktivit Umělecko - technické 

setkání/ konference a 
Mezinárodní evropský den 

tvořivosti.

Strategie pro kulturu a kreativitu 
města Pardubic byl za účasti 
širokého spektra zapojených 

kulturních aktérů v rámci 
participativního procesu 

aktualizován a znovupředložen ke 
schválení Zastupitelstvu města.  

Dokument byl schválen na 
jednání ZmP dne 23. 11. 2017, č. 

usn.  Z/2144/2017 .

Workshop byl úspěšně 
realizován. Finanční participace 
města byla pouze na překlady a 

dopravu účastníků projektu. 
Zbylé náklady byly hrazeny z 

Visegrádského fondu, přičemž 
nositelem celého projektu byl 

polský Belchatow.

Realizace komunitního klubu na 
ubytovně trvá, financování v 

současné době z vlastních zdrojů, 
čerpání prostředků dle 

předpokladů

Komunitní plánování pokračuje v 
rámci 3 leté udržitelnosti, 

financování z vlasních zdrojů.

Projekt je realizován od ledna 
2017 do konce roku 2019.

Projekt realizován od října 2016, 
pokračuje v r.2017. Financování z 

vlastních zdrojů.

Realizuje MO Pardubice I.
Řešeny pouze dílčí prvky jako 

nákup SW ke kamerám.

PD bude soutěžena

Odevzdána finální studie areálu. 
Probíhá zpracování projektové 
dokumentace pro ÚR na celý 

areál.

Každoroční aktualizace a 
zpracování podkladů v 

elektronické verzi pro české i 
zahraniční investory/developery, 
zahraniční delegace. USB s těmito 
podklady jsou také distribuovány 

na výstavách, konferencích či 
předávány zahraničním 

delegacím ve městě ad hoc dle 
typu projektu



2017 2018 Celkem Externí zdroje
rozpočtově indikátor

ově
vlastní 
zdroje

externí 
zdroje

Legenda
Vazba na 

evidované 
akce SPRM 

2007 - 2014*

Výstupy 2017 Termín 
zahájení

Termín 
ukončení

Odpovědnost 
Položka v 
rozpočtu Název opatření/projektu Kod cílů/ 

Indikátor Synergie

Orientační náklady projektu (v tis. Kč) Stav dle 
komentáře 
odboru**

Skutečné náklady v tis. Kč

Komentář odborů***

85./109 Program podpory Pardubičtí tahouni 3.5./32, 33 4.2, 4.3, 4.7 4 050

schválený program 2015 průběžně OŠKS OŠKS, EO

plněno 4050

83./14

Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - tvorba projektu a 
návrh na zřízení organizace pro podporu CR a její samotné 
zřízení 4.7./47,48,49 1.4,1.5,3.5,4.1,4.2, 4.3 1 000

zřízení organizace, 
vytvoření nástrojů a 

procesů
2016 průběžně OŠKS EO

splněno

Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko - vytvořit procesy a 
nástroje na průběžný sběr a analýzu dat o návštěvnících 4.7./47,48,49 1.4,1.5,3.5,4.1,4.2, 4.3

vytvoření nástrojů a 
procesů 2016 průběžně OŠKS EO

splněno

85./97,98,99,
100

Pořádání sportovních a sportovně společenských akcí 
(oceňování nejlepších sportovců města, Dny sportu v rámci 
Městských slavností, Pardubice na bruslích, Dětský maraton 
atd.) 3.5./32 04.VII 500

realizace akcí 2016 průběžně OŠKS EO

plněno 1843 1361

83./26 Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a násl péče 4.5./44 03.I 499 realizace projektu 2015 průběžně OŠKS EO
plněno 768

84./77
Podpora logopedické péče - screening, práce s dětmi s 
poruchou komunikace a sociální interakce 4.5./44 03.I 400

realizace projektu 2015 průběžně OŠKS EO
splněno 346,8

Jesle - další rozvoj jeslí - transformace na dětskou skupinu 4.5./44 3 056 0 0 OPZ
uskutečněná 
transformace 2016 2018 OŠKS EO splněno

Uspořádány následující akce: 4x 
Pardubice na bruslích, Vyhlášení 
nejúšpěšnějších sportovců, 
Dětský maraton; Dny sportů v 
rámci městských slavností 
nahrazeny Sportovním parkem 
Pardubice. Realizované kulturně - 
společenské akce: Dny 
evropského dědictví, Městské 
slavnosti Pardubice - jarní a 
podzimní část s ohňostrojem (v 
kooperaci s Kulturním centrem 
Pardubice). 
od roku 2018 agenda přešla pod 

správu OSV
Splněno částečně - probíhají 

metodická setkání odborníků.
Transformace je realizována, v 

zařízení jsou dvě dětské skupiny. 

Z Programu bylo podpořeno 
dotací nebo provozním 
příspěvkem celkem 12 
významných akcí konaných ve 
městě. Pro období 2018-2020 
vyhlášen nový Program. Zároveň 
probíhají marketingové aktivity 
na podporu propagace značky 
"Pardubičtí tahouni", byl 
vytvořen web www.tahouni.eu, 
vytvořeny propagační materiály - 
mapa "Pardubičtí tahouni", 
citylight, bannery, inzerce v 
tištěných médiích apod.

Samostatná organizace - 
Pardubicko - Perníkové srdce 
Čech, z.s. vznikl k 1. 7. 2017. 

Město Pardubice je společně s 
MAS regionu zakládajícím členem 

spolku. Tato organizace  
postupně přejímá stanovené 

úkoly v oblasti organizace,  
spolupráce a marketingové 

komunikace v rámci turistické 
oblasti.

Nástroje pro sběr dat - 
dotazníkové šetření mezi 
návštěvníky - realizován 

prostřednictvím programu 
Pardubičtí tahouni, do sběru dat 
zapojeny i provozovatelé služeb 

cestovního ruchu (hotely) a 
provozovatelé atraktivit CR (např. 
VČM - zámek). Agenda distribuce, 

zpracování a vyhodnocování 
dotazníků je realizována ve 

spolupráci se spolkem Pardubicko 
- Perníkové srdce Čech.



2017 2018 Celkem Externí zdroje
rozpočtově indikátor

ově
vlastní 
zdroje

externí 
zdroje

Legenda
Vazba na 

evidované 
akce SPRM 

2007 - 2014*

Výstupy 2017 Termín 
zahájení

Termín 
ukončení

Odpovědnost 
Položka v 
rozpočtu Název opatření/projektu Kod cílů/ 
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Optimální využití sítě škol - kapacity a dostupnost ZŠ podle 
bydliště 4.5./44 0 0 0

aktualizace a 
koncepce 2015 2017 OŠKS EO splněno

84./76 Školní psychologové 4.5./44 3 360 realizace 2017 2017 OŠKS EO splněno 3388,5

Výstavba MŠ v lokalitě Svítkov - PD - Nadace města 4.5./44 03.I 30000**
projektová 

dokumentace 2017 2019 Nadace EO plněno

Připojení příspěvkových organizací města na Metropolitní síť
4.1./34

12 000
realizace projektu 2017 2022 OIT EO

plněno 0 0

86./1 Enterprise Mobility Management 4.1./34 500 realizace projektu 2017 2017 OIT EO nesplněno 0 0

77./3 MUVD - Terminál B - návrh stavby

2.2./16

840

návrh stavby 2017 2018 OHA OHA

D.1.3 *

dokončeno 
zpracování 
návrhu 
stavby

77./4 MUVD - Terminál JIH - návrh stavby

2.2./16

500

návrh stavby 2017 2018 OHA OHA

D.1.3 *

splněno

77./5 Lávka přes Labe, park na Špici - koupaliště Cihelna - PD

2.4./20 1.4., 1.5., 2.5.

230

projektová 
dokumentace 2017 2017 OHA OD rozpracován

o

77./6
Územní studie Pravý břeh Labe - Polabiny

1.5./14
200

územní studie 2017 2017 OHA OHA dokončena, 
regisrována

77./9

Lesopark Dukla - objekt Bobr - ideová studie

4.5./44 3.5.

200

ideová studie 2017 2017 OHA EO rozpracován
o

77./10 Památník Zámeček - ideový záměr 3.5./32 1.4.,4.7 350

ideový záměr 2017 2017 OHA

EO

rozpracován
a PD na 
základě 
výsledků 
ideové  
soutěže

*Vazba na Seznam evidovaných úkolů ze SPRM 2007 - 2014, schválených usnesením ZM/423/2015
* červeně - plně vystihuje povahu původního úkolu 
* modře - částečně vystihuje původní úkol
** odhadovaná celková částka pro realizaci projektu; roce 2017 by měla být zhotovena projektová dokumentace, veškeré náklady bude hradit Nadace pro rozvoj města Pardubic
                                     

OHA již nmá finanční prostředky 
na kapitole, řeší ORS a DPmP

Probíhá územní řízení, které je 
paralyzováno nesouhlasem 

okolních vlastníků pozemků.

dokončeno

Studie zadána ke zpracování 
Ing.arch. Teplému

Soutěž dokončena, dále v 
kompetenci ORS - zadáno 

zpracování projektové 
dokumentace

Splněno, projekt probíhá 
zdrojově doplněn o dotace z tzv. 

Probíhá fáze projektování, 
předpokládaný termín zhotovení 

Bez dalších investic bylo připojeno 
VČD (CESNET).
Nenalezen vhodný produkt, bude 
realizováno v r. 2018.

dokončen nárvh stavby, v ZM 
shcválena varianta větší

Splněno - Zastupitelstvo města 
schválilo přehled opatření k 



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru **

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 A.1.2.1
Prosazovat napojení MPZ Staré Čívice v severní nebo jižní trase spolu s napojením 
budoucího přístavu 2013 - vedení města, OMI

rozpracováno
Dne 13.10.2013 bylo mezi Ministerstvem dopravy ČR a Pardubickým krajem 
podepsáno Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci Dopravního uzlu 
Pardubice, souvisejících investicích na vodní a železniční cestě, silnicích I., II. a 
III., letecké infrastruktuře a místních komunikacích. V této souvislosti byla 
zpracována Vizualizace DUP, která zahrnuje uvedené akce. 

3.1.,4.4./22,25,
2

2 A.1.2.2
Zajistit politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím připojením 
na jihovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory - viz KO Doprava D.2.3 průběžně vedení města

rozpracováno
Jihozápadní tangenta prošla ekonomickým posouzením ŘSD z hlediska 
rentability možné investice, toto posouzení je závěrem pro ŘSD, že v této stavbě 
bude i nadále provádět přípravné kroky. Otázkou je trasování ve vztahu k AČR.

2.1.,2.3.,4.4./2,
6

3 A.2.2.1
Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a 
to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního 2013 - KP, OHA

rozpracováno OHA: Práce na novém ÚP probíhají, ZmP vybralo variantu s větším rozvojem, 
upravený návrh ÚP dle pokynů. 3.1./24,25

4 A.2.2.4
Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciální sféru např. 
služby, obchod apod. (Jesničánky, Nemošice, Staročensko…) 2013 - KP, OHA rozpracováno

OHA: Práce na novém ÚP probíhají, v rámci funkčních poch smíšených lze 
umisťovat  i podnikatelské záměry pro terciální sféru 3.1./23,24

5 A.5.1.1
Zpracovat koncepce (aktualizace) poslání a rozvoje jednotlivých akciových 
společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%) 2014 -

zástupci města v 
představenstvu, 
FSaKS

průběžně plněno
ORS: Koncepce akciových společností jsou projednávány při schvalování roční 
účetní závěrky. 4.3./38,39,9

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 B.1.2 Optimalizovat využití stávajících budov sloužících pro potřebu městské správy 2013 -
KT, vedení města, 
OMI

rozpracováno

ORS: Projednávání možnosti využití k tomuto účelu budovy se současným 
sídlem ČSOBP. Tato možná varianta nebyla ZmP v 01/2018 schválena. KT: Padl 
záměr koupě budovy ČSOB Pojišťovny. Je tedy třeba pracovat s aktuálním 
stavem budov. Aktuálně se rekonstruuje budova radnice, dále jsou prováděny 
běžné opravy, údržba budov apod. 4.1./34,35

2 B.1.3 Optimalizovat systém organizace městské veřejné správy 2013 - vedení města, KT

splněno - částečně 
(viz vyhodnocení 

2014)

Otázka politického konsensu - zdá se, že aktuálně není vůle/není pociťována 
potřeba k nějakým zásadnějším změnám ve smyslu struktury uspořádání 
veřejné správy ve městě (např. městské obvody - jejich existence, počet apod.). 
Každopádně je třeba zmínit personální a procesní audit zpracovaný společností 
KPMG, RmP jej vzala na vědomí a s jeho závěry se bude dále pracovat. Mj. 
budou závěry z tohoto auditu perojednány pracovní skpinou pro veřejnou 
správu. 4.1./34,35

3 B.1.5.1 Konsolidace správy IT (město obvody, organizace města) 2014 OIT, KT

***

OIT: Projekt odstartoval v roce 2012, kdy byl jako první městský obvod do IT 
správy zařazen ÚMO 5 a ÚMO 6. Dále následovalo: 06/2013 - ÚMO 7, 11/2013 - 
ÚMO 2, 03/2014 - ÚMO 4. V rámci konsolidace IT je tedy sjednocena správa IT 
na ÚMO 2, 4, 5, 6, 7 a MP Pardubice. ÚMO 1 a 3 - bude záležet na výsledku 
politických jednání. Tento stav nadále trvá. V r. 2017  implementována IP 
telefonie na všech ÚMO. 4.1./34

A. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

B. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch



4 B.1.5.2 Optimalizace nákladů v rámci úřadu 2013 OIT, KT

plněno

OIT: 2013 - nasazení systému na optimalizaci tisku - UNIFLOW. V tuto chvíli jsou 
do Uniflow zapojeny všechny síťové tiskárny (včetně konsolidovaných UMO) a 
OIT je schopno generovat statistiky tisku. V r. 2017 proběhla podrobná analýza 
rozmístění tiskáren a multifunkčních zařízení s následnou optimalizací. Repase 
PC na hranici životního cyklu pomocí doplnění SSD disků.

4.1.,4.3./34, 
38,39

5 B.1.6.2 Rozhodnout o struktuře a způsobu fungování metropolitní sítě 2013 - 2014
RmP, ZmP, vedení 
města

nebylo rozhodnuto
Metropolitní síť je ze 4/5 provozována v režimu pronájmu. MmP vlastní optické 
kabely, ale chráničky jsou ve vlastnictví firmy CETIN. Smlouva o pronájmu MmP 
zavazuje, že nebude provozovat po optických kabelech, které jsou v pronajatých 
chráničkách, služby, které by mohly být pro CETIN konkurenční. 4.1./34

7 B.1.6.4
Spolupracovat s Krajským úřadem a Univerzitou Pardubice, které mají ve městě 
podobný záměr 2013 -2014 OIT, KT

plněno

OIT: Jedná se o kontinuální cíl. V případě budování Chytrého webu bude 
spolupráce s těmito a dalšími institucemi nutná. Komunikace se zástupci UPCE a 
KrÚ Pardubice je nadále aktivní. S Krajským úřadem sdílíme komunikační  
infrastrukturu v rámci budování kamerového systému městské policie. V r. 2017 
došlo k rozšíření  smlouvy s UPce o poskytování připojení infrastruktury CESNET 
pro VČD a SmP. 4.4./41,2

8 B.1.7.1
Vybudování Call centra jako centrálního bodu pro poskytování informací týkající se 
zpočátku magistrátu města, později rozšířit i o další instituce 2013 - 2014 OIT, KT

plněno KT+OIT:  V r. 2017 pracovalo Call centrum v pilotním provozu. Bude spuštěno od 
1.5.2018. 4.1./34,2

9 B.1.7.2
Implementace elektronických formulářů - Vytvoření elektronických formulářů pro 
snazší komunikaci mezi občanem a úřadem 2013 - 2014 IOT, KT rozpracováno KT+OIT:  V důsledku legislativních změn se formuláře se průběžně aktualizují. 4.1./34,2

10 B.1.7.3 
Rozšíření funkce Pardubické karty, zvýšení možnosti jejího využití a atraktivnosti pro 
občany města 2014 - DpmP, vedení města

rozpracováno

V současné době má DPMP a.s. vyhlášenu veřejnou zakázku na modernizaci EOS 
a další rozvoj Pardubické karty. Termín realizace do 12/2019. Veřejnou zakázku 
na modernizaci EOC (elektronické odbavení cestujících) pro MHD v Pardubicích 
bylo vyhlášeno na podzim 2017. Vítěz veřejné zakázky není doposud znám, 
jelikož na popud jednoho z uchazečů soutěže probíhalo správní řízení u UOHS, 
který v 05/2018 zrušil rozhodnutí zadavatele. Aktuálně probíhá další fáze 
posuzování nabídek dle pokynů vyplývajících z rozhodnutí úřadu. Předpoklad 
výběru dodavatele je cca červenec 2018. 4.7./48,2

12 B.2.1.4 Zpracovat koncepci prorodinné politiky na území města 2013 - OSV
rozpracováno Je hotová pracovní verze koncepce připravená k projednání v orgánech vedení 

města.Po projednání může být ještě dopracována. 4.6./46,2

13 B.3.1.1 Zpracovat koncepci školství města Pardubic (analýza současného stavu) 2013 OŠKS
rozpracováno Zpracována analýza demografického vývoje a předložena ZmP zpráva o stavu 

kapacit ZŠ včetně opatření. Dále nebylo v kapacitních možnostech odboru. 4.5./42,43, 44,2

14 B.3.1.4

Rozvíjet sociální partnerství škol a školských zařízení a síťování - partnerství, 
spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a 
mezi školami, školskými zařízeními a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání průběžně OŠKS

plněno průběžně
Probíhá v rámci aktivit MAP ORP Pardubice. Síťování, výměny zkušeností a 
partnerství MŠ a ZŠ jsou dále rozvíjeny v projektech tzv. šablon vyhlášených 
MŠMT. 4.5./2

15 B.3.2.1
Zpracovat dlouhodobý plán oprav budov, revitalizace výukových zařízení MŠ, ZŠ, 
DDM a ZUŠ a každoročně předložit zastupitelstvu města průběžně OŠKS

splněno částečně
Probíhá analýza stavu škol a školských zařízení. OMI předkládá po komunikaci s 
řediteli Š a ŠZ požadavky do rozpočtu. Požadavky jsou vždy v rozpočtu 
pokrývany pouze částečně. Na posouzení priorit se podílí OŠKS. 4.5./44,2

17 B.4.1.1

Zpracovat strategii podpory kulturního prostředí ve městě (dokončit analýzu 
stávajícího stavu a SWOT analýzu, Program podpory kultury, studie konkurence a 
spolupráce, analýza příležitostí, dotazníkové šetření s veřejností, spolupráce se 
školami, zvýšení obsahové a procesní kvality grantového řízení) 2014 OŠKS

splněno, úkol 
navržen k vyřazení z 

evidence

Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic byl za účasti širokého spektra 
zapojených kulturních aktérů v rámci participativního procesu aktualizován a 
znovupředložen ke schválení Zastupitelstvu města.  Dokument byl schválen na 
jednání ZmP dne 23. 11. 2017, č. usn.  Z/2144/2017 . 3.5./32,33,2,8



18 B.4.3.1

Zpracování mapy a seznamu (potažmo generelu) objektů a míst ve veřejném 
prostoru s potenciálem kulturní využití (např. využití technických staveb, které 
ztratily svoji funkci) - prověření transformace na kulturně komunitní zázemí či využití 
pro venkovní akce a aktivity 2014 - OŠKS, OHA

rozpracováno

OHA: Pořizován regulační plán Mlýnský ostrov jehož součástí je regulace 
možného rozvoje Gočárových Mlýnů (např.: prověření možnosti umístění 
polytechnických dílen), zpracovávána koncepce veřejných prostranství. OŠKS: 
Mapování veřejného prostoru a objektů města pro kulturní využití, včetně 
vytvoření generelu je jedno z dílčích opatření přijaté Strategie pro kulturu a 
kreativitu, je zapracováno do akčního plánu strategie se započetím aktivit v roce 
2018.  3.5.,4.7./32,2,8

19 B.4.4.1
Zpracovat koncepci podpory sportu ve městě (analýza stávajícího stavu, SWOT 
anallýza, systém podpory…) 2013 OŠKS

splněno částečně

Vznikla pracovní skupina, která zmapovala stav školních sportovišť. Cílem této 
skupiny bylo zajištění rekonstrukce vždy dvou nevyhovujících hřišť ročně. V 
Pravidlech Programu podpory sportu jsou nastaveny hlavní oblasti (priority) v 
dotační politice města vůči sportovním organizacím. Nejvýznamnější sportovní 
akce jsou zařazeny mezi Pardubické tahouny (program má zajistit udržení 
těchto akcí v Pardubicích). Strategický plán mluví o výstavbě a opravách 
sportovní infrastruktury (MAS, Ohrazenice...). Komplexní materiál, který bude 
zahrnovat všechny tyto oblasti by měl vzniknout v průbehu roku 2018. 3.5./32,2

23 B.4.5.2 Postupné dobudování zázemí sportovního areálu v Ohrazenicích 2014 - OŠKS, OMI

splněno částečně

Od školního roku 2016/2017 začala fungovat Regionální fotbalová akademie. 
Další rozvoj areálu je v současné době pozastaven z důvodu priority fotbalistů o 
rozvoj areálu Letního stadionu. OMI: V současné době jsou na OMI zpracované 
PD na: Oprava osvětlení velkého hřiště s umělou trávou. Oprava oplocení hřiště 
s přírodní trávou. Přístavba a nástavba šaten. Zrealizována výměna umělé trávy 
v areálu. 3.5./32,2

24 B.4.5.3 Rekonstrukce sportovního areálu Na Dukle (MAS, basketbalová hala…) 2014 - OŠKS, OMI

Plněno

V RmP a ZmP schváleny podmínky pro JŘBU a finanční rámec na projekční práce 
pro I. etapu (atletická hala a zázemí areálu) a DUR pro celý areál. Uzavřena 
smlouva s vítězem JŘBU. Dopracování soutěžního návrhu po intenzivních 
konzultacích s městem, zástupci sportovních organizací, veřejností a zástupci 
sportovních svazů. V 02/2018 odevzdána finální studie, dle které se  projektuje 
DUR pro celý areál a následovat budou další stupně projektové dokumentace. 
OMI: Studii areálu Dukla sportovní zpracovává OHA. Rekonstrukce basketbalové 
haly je v této studii zahrnuta. 3.5./32,2

25 B.5.1.1

Zajistit realizaci schválené koncepce ve všech 5 problémových okruzích, tj. "služby a 
infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu", "marketingová komunikace", 
"organizace a spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu" a "lidské zdroje" průběžně KP, OŠKS

splněno, úkol 
navržen k vyřazení z 

evidence

Stanovené problémové okruhy jsou zapracovány do přijaté Koncepce rozvoje 
cestovního ruchu pro TO Pardubicko (schválena  ZmP dne 26. 5. 2016, č. usn. 
Z/972/2016), která je rozpracována pro příslušná období v akční plány. Jedním 
ze zásadních opatřeních ve smyslu koncepčního řízení a organizace destinace 
TO Pardubicko byl návrh vzniku nové samostatné organizace cestovního ruchu 
("malá destinační společnost"). Tato organizace - Pardubicko - Perníkové srdce 
Čech, z.s. vznikl k 1. 7. 2017. Město Pardubice je společně s MAS regionu 
zakládajícím členem spolku. Tato organizace  postupně přejímá stanovené úkoly 
v oblasti organizace,  spolupráce a marketingové komunikace v rámci turistické 
oblasti. 3.5./32,33,2,8

26 B.5.2.3
Zajistit instalaci jednotlivých prvků zpracovaného navigačního a informačního 
systému po městě 2013 - 2014 KP, OŠKS, OHA

Plněno průběžně

OHA: Probíhá průběžně doplňování. OŠKS: Průběžně plněno, realizovány hlavní 
etapy značení pro pěší, průběžně doplňováno dle potřeby (např. nové navigační 
sloupy v prostoru rekonstruovaného přednádraží, trasa od zdymadla směr 
univerzita apod.) 4.7.,1.4./47,48

27 B.6.1.1
V souvislosti s připravovanou přestavbou areálu nemocnice je nezbytné ve vazbě na 
územní plán řešit její dopravní napojení a prostorové uspořádání průběžně OD, OHA

rozpracováno
 OHA: V ÚP vymezen koridor pro řešení dopravní situace v daném místě, bude 
nutné prověřit v podrobnější PD 2.4./19,20



Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru 

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

3 C.2.2.1 Zajistit dostavbu kanalizační sítě na území MO VI 2014 - VAK rozpracováno Akce probíhá, finanční krytí z části z ITI, VAK a město. 2

4 C.3.1.1
Aktualizace pasportu zeleně ve městě s postupnou podrobnou inventarizací 
veřejných zelených ploch města 2013 - OŽP, OHA

splněno

OHA: Proběhla revitalizace Tyršových sadů, jejíž součástí je inventarizace a 
pěstební zásah. Studie revitalizace parku Stará vojenská plovárna je 
dopracována do DPS. Projekt je připraven k realizaci, součástí projektu je 
inventarizace zeleně, na jejímž základě proběhl pěstební zásah. Studie 
Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, je nutné zadat zpracování DSP, 
aby byl projekt připraven k realizaci. Proběhla inventarizace zeleně, na jejímž 
základě je možné provést pěstební zásah. OŽP: aktualizace pasportu zeleně z 
roku 2015 byla provedena v roce 2017 1.4./13,2

6 C.3.1.3 Zpracovat projekty veřejně zelených ploch ve městě

7 C.3.1.3.2 Park na Vinici - Stará vojenská plovárna 2013 - OHA, OMI
rozpracováno

OHA: Revitalizace parku Stará vojenská plovárna je dopracována do DPS. 
Projekt je připraven k realizaci. OMI: V r. 2018 zrealizovány objekty: SO 101 
cyklostezka a SO 411 veřejné osvětlení. 1.4./13,2

8 C.3.1.3.3 Rekreační využíti řeky Labe 2013 - OHA, OMI
rozpracováno

OHA: Proběhla komunikace s veřejností na toto téma. Byla zpracována US Pravý 
břeh Labe, která navrhuje využit potenciálu pravého břehu Labe. OHA: zajistit 
studii. 1.4.,1.5./13, 2, 

9 C.3.1.3.4 Rekeační využití řeky Chrudimka 2013 - OHA, OMI

rozpracováno

 OHA: Studie Náhrdelník Chrudimky je dopracována do DUR, ÚR vydáno 
24.4.2014. Práce na projektu pro SP pozastaveny do vyjasnění majetkových 
vztahů. Více info na OMI. OHA zpracovalo jednoduchou vyhledávací studii 
prostupnosti nivy Chrudimky do Hostovic - podklad pro projekt cyklostezky 
nivou Chrudimky do Hostovic. OMI: Vyřešeny majetkoprávní vztahy. Probíhá 
zpracování PD Náhrdelník Chrudimky. 1.4.,1.5./13, 2

10 C.3.1.4
Zpracovat plán revitalizace a zajistit postupně revitalizaci významných krajinných 
prvků v intravilánu města, např. slepá ramena řek, lesoparky apod. 2013 - OHA, OŽP

rozpracováno

OHA zpracovala návrh koncepce lesů města Pardubic. Proběhla revitalizace 
Dukelského lesa. MO III řeší  Studánecký les. Probíhají zásahy v lese 
Studáneckém a Svítkovském k zvýšení rekreačního potenciálu. OHA zpracoval 
návrh mobiliáře do Studáneckého lesa podle kterého SmP mobiliář vyrobily a 
rozmístily. Dále bude rozpracován Nemošický les. 1.4.,1.5./13, 2

11 C.5.1.1
Provést analýzu stávajícího stavu bytového fondu města a stanovit konečný počet 
bytových jednotek ve vlastnictví města 2014 - OMI

rozpracováno

Vzhledem k dynamickému vývoji na trhu s bydlením a s ním souvisejícím 
stoupajícím zájmem občanů Pardubic o městské byty, bude OMI ve spolupráci 
s ORS iniciovat zadání analýzy bydlení a bytových potřeb města Pardubic, jejíž 
součástí bude i zhodnocení stávajícího stavu bytového fondu. Analýza se bude 
mimo jiné věnovat zhodnocení poptávky po městských bytech a vyhodnocení 
trendů v oblasti bytové politiky. Na základě zjištění vyplývající z analýzy bude 
možné lépe definovat doporučení k ponechání konečného počtu bytových 
jednotek ve vlastnictví města. 4.3./38,39

C. Životní prostředí a bydlení



12 C.5.1.2
Vytvoření koncepce bytové politiky města s důrazem na aktuální sociální situaci a 
demografickou křivku města (stárnutí populace, zdravotní stav, sociální situace) 2013 - OMI

rozpracováno

Město Pardubice schválilo v roce 2015 a 2016 koncepce bydlení – Koncepci 
startovacího bydlení a koncepci dostupného bydlení, na jejichž základech se 
v současnosti přiděluje většina uvolněných městských bytů. OMI intenzivně 
sleduje vývoj v oblasti příprav zákona o sociálním bydlení, ve spolupráci s OSV a 
ORS průběžně vyhodnocuje aktuální poptávku po městských bytech a eviduje 
potřeby stávajícího bytového fondu. Vzhledem ke stoupající poptávce po 
městských bytech, jak v režimu startovacího, tak také sociálního bydlení, bude 
OMI ve spolupráci s ORS a OSV iniciovat vznik nového strategického dokumentu 
v oblasti bydlení. Strategie by svými opatřeními měla směřovat k naplnění 
strategického cíle města SC 3. 4. a rozvíjet další oblasti související s bydlením 
jako např. postupné odstraňování zanedbanosti stávajícího bytového fondu či 
propracování podmínek řešení potřeb bydlení specifických skupin obyvatel 
apod.   

3.4.,4.3./31, 
38,39

13 C.5.2.1 a)
Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu bytových domů 2013 -

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

rozpracováno
OHA: Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i vzhledem k naplněnosti 
rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých studií a další se připravují. 
V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

14 C.5.2.1 b)
Vyhodnotit dosud pořízené územní studie a zvážit vznik nových lokalit vhodných pro 
bytovou výstavbu rodinných domů 2013 - 

OHA, zpracovatel 
nového ÚP

rozpracováno
OHA: Aktuálnost studií je průběžně prověřována, i vzhledem k naplněnosti 
rozvojových ploch. Již proběhly aktualizace některých studií a další se připravují. 
V návaznosti na nový ÚP budou dále prověřovány nové lokality. 3.2./1,2,27, 28

15 C.5.3.1 Regenerace panelového sídliště Karlovina 2008 - 2013 městské obvody nerealizováno V letošním roce nepředložen žádný další projekt. 1.4./13,2

16 C.5.3.2 Regenerace panelového sídliště Závodu míru 2008 - 2013 městské obvody plněno průběžně Z vlastních zdrojů realizována RPS Závodu Míru - 4. etapa. 1.4./13,2

17 C.5.3.3 Regenerace panelového sídliště Polabiny - Pravý břeh Labe 2008 - 2013 městské obvody plněno průběžně Z dotace realizována RPS Polabiny - ul. Družby - výše dotace 4 mil. Kč. 1.4./13,2

18 C.5.3.4 Regenerace panelového sídliště Dubina 2008 - 2013 městské obvody plněno průběžně Z vlastních zdrojů realizována RPS Dubina - lokalita 5a. 1.4./13,2

19 C.5.3.5 Regenerace panelového sidliště Černá za Bory 2008 - 2013 městské obvody nerealizováno V letošním roce nepředložen žádný další projekt. 1.4./13,2

Kód AP Akce
Termín 
plnění

Odpovědnost
Stav dle 

komentáře 
odboru  

Komentář odborů
Návaznost na 
aktuální SPRM 
2014-2025/ Kód 
cíle/indikátor 

1 D.1.1.1

Vybudovat nový terminál letiště, který bude odpovídat jak schengenským 
podmínkám, tak potřebám rostoucího počtu přepravených cestujících, a rozšíří 
odbavovací prostor pro cestující 2014 - EBA, město Pce, PK

splněno ORS 
navrhuje vyřazení z 

evidence Nový terminál letiště je vybudován. Zahájení plného provozu v 01/2018.  3.1./25

2 D.1.1.2
Podpořit projektovou přípravu a EIA na přeložku 1/2 v jižní variantě, která zajistí 
dopravní napojení letiště 2014 - OD, město Pardubice

splněno, úkol 
navržen k vyřazení z 

evidence
Po znovu  posouzení přželožky I/2 ŘSD,  je  jižní varianta  akceptovatelná a 
probíhají přípravné práce na dokumentaci. Viz vizualizace DUP.

2.1.,3.1.,4.4./40
,41

3 D.1.1.3 Podporovat vybudování další infrastruktury související s letištěm 2014 - EBA, OHA

rozpracováno
OHA:  Z hlediska ÚPD rozvoji infrastruktury nic nebrání. OHA pořídil vyhledávací 
studii na (silniční) západní tangentu města, která by měla napojit také letiště. 
ORS: V roce 2017 proběhla příprava stavby parkoviště, dostavby 1. NP 
terminálu, příprava pro infrastrukturu pro služby všeobecného letectví (GA). 3.1.,4.4./40,41

4 D.1.2
Podporovat splavnění Labe do Pardubic a vybudování říčního přístavu na Labi včetně 
jeho dopravního napojení průběžně vedení města rozpracováno Viz vizualizace DUP.

2.1.,1.5.,4.4./14
,40,41 

5 D.1.3

Koordinovat železniční dopravu s ostaní dopravou a podporovat modernizaci trati 
Chrudim - Pardubice - Hradec Králové, včetně přeložky na Chrudim, v souladu s 
územním plánem Hradecko-pardubické aglomerace a územními plány měst a krajů průběžně vedení města

rozpracováno

Viz vizualizace DUP.
2.1.,4.4./15,40,
41

D. Doprava



6 D.1.4.1
Při přípravě nového územního plánu věnovat dopravě zvláštní pozornost a 
informovat zastupitelstvo města o navrhovaných řešeních 2013 - OHA, zpracovatel ÚP

rozpracováno

OHA úzce spolupracuje se zpracovatelem nového územního plánu. Ten v rámci 
zpracování provedl revizi (racionalizaci) návrhové komunikační sítě . Pro 
informovanost ZM OHA organizuje  pracovní zasedání pro zastupitele se 
zpracovatelem ÚP. Dopravní koncept nového ÚP byl představen i na Komisi pro 
dopravu.

2.1./15, celý 
pilíř 2, MI 6,7…

7 D.2.1
Vytvořit podmínky a pomáhat při rychlé přípravě pro urychlené vybudování 
jihovýchodního obchvatu průběžně vedení města, OD

splněno 
Zpracována změna Dokumentace pro územní rozhodnutí z důvodu změny 
koncepce dvou průsečných křižovatek. Byla zadána studie na řešení těchto 
křižovatek a následně byla v roce 2017 vypracována DÚR. DÚR byla dokončena 
v 05/2018. V současné době se zahajuje projednání této DÚR.

2.1.,2.3.,4.4./6,
40,41

8 D.2.2 Vytvořit podmínky a usilovat o urychlené vybudování severovýchodní tangenty průběžně vedení, města, OD

splněno 

 Vydáno územní rozhodnutí, dokončena Dokumentace pro stavební povolení a 
vypracovány geometrické plány. Jsou zpracovávány znalecké posudky pro 
výkupy pozemků a probíhají výkupy pozemků. Velký počet vlastníků nesouhlasí 
s nabídnutou cenou – připravují se návrhy na vyvlastnění. Probíhá zpracování 
dokumentace EIA pro opakovaný proces EIA.

2.1,2.3.,4.4./40,
41,6

9 D.2.3

Podporovat výstavbu přeložky I/2 (jižní varianta i severní varianta tak, aby v případě 
výstavby jižní varianty jako přeložky I/2 (investorem ŘSD) existovala vždy též severní 
varianta jako komunikace II. nebo III. třídy (investorem kraj) umožňující napojení 
městských částí Staré Čívice, Popkovice a Svítkov a napojení průmyslové zóny Staré 
Čívice na komunikaci I/37 v  místě u sv. Trojice (za Hypernovou) pro zajištění 
rychlého spojení s D11 průběžně vedení města, OD

rozpracováno

ORS: Severní trasa není reálná. V novém ÚP se s ní nepočítá.
2.1.,2.3.,4.4./40
,41,6

10 D.3.2.1
Vypracovat systém parkování ve městě se systémem parkovacích zón, se zahrnutím 
rekonstrukcí vnitrobloků, eventuálně rozšiřováním zóny placeného stání  průběžně OD

splněno Zpracována studie pro rozšiřžování parkovacích zń ve městě. V současné době 
je rozpracováno rozšíření patkovací zóny v lokalitě Polabiny - Cihelna 2.6./6,7

11 D.3.2.2
Zajistit zpracování analýzy potřebnosti záchytného parkoviště pro systém P + R a P + 
G 2013 - OD, OHA Plněno 

OHA: Schválen projektový záměr, založen projektový tým OD: bude zpracována 
koncepce 2.6./6,7

12 D.3.2.3 Zajistit zpracování vyhledávací studie pro umístění parkovacích domů 2013 - OD, OHA

Plněno 

OHA vytipoval lokality ve městě, které by z urbanistického hlediska mohly 
sloužit koncentrovanému parkování. Studii je třeba dopracovat a posoudit 
lokality.  také z hlediska dopravně - inženýrského (zejména otázku dopravního 
napojení). Bude zřejmě řešeno v rámci projektového týmu doprava v klidu (viz 
bod 3.2.2) OD: Zpracována vytipovací studie umístění parkovacích domů ve 
městě. 2.6./6,7

13 D.3.3.1
Vypracovat dlouhodobý plán hospodaření s vozovkou (plán rekonstrukce a oprav 
městských komunikací) 2013 OD, UMO průběžně plněno zpracováno 2.1./15

14 D.3.3.2
Zajistit realizaci aktivit definovaných v dlouhodobém plánu rekonstrukcí a oprav 
městských komunikací 2013 OMI, UMO

průběžně plněno
Opravy realizovány průběžně dle požadavků OD a jednotlivých UMO. 2.1./15

15 D.4.1.1 Optimalizovat sítě MHD 2014 - DpmP, OD
částečně splněno

V roce 2016 byla provedena optimalizace sítě a linkového vedení ve města a na 
jejím základě byly postupně provedeny změny. (ke 4.3.2018). OD: Ve spolupráci 
s DpmP průběžně . 2.2./16,17, 18

16 D.4.1.2

Trolejové vedení Vozovna Dukla - Hlavní nádraží…vybudovat nové trolejové vedení, 
které výrazně zkrátí dobu nájezdovosti trolejbusů na linky a současně vytvořit 
alternativu pro případ neprůjezdnosti podjezdu na ulici 17. listopadu 2014 - DpmP

rozpracováno V současné době čekáme na dostavbu MUK Palackého, bez níž nelze trať 
postavit. DPMP a.s. má zadám projekt ve stupni DUR. 2.2./16,17, 18

17 D.4.1.3
Zatrolejování trasy Pardubičky - Černá za Bory…vybudovat nové trolejové vedení do 
průmyslové zóny Černá za Bory 2014 - DpmP

splněno, úkol 
navržen k vyřazení z 

evidence Třať dostavěna a zrealizována a k 4.3.2018 uvedena do provozu 2.2./16,17, 18

18 D.4.1.4
Modernizace odbavovacího systému MHD ve vazbě na systémy ostatních dopravců 
(IDS) 2014 DpmP

rozpracováno V současné době má DPMP a.s. vyhlášenu veřejnou zakázku na modernizaci EOS 
a další rozvoj Pardubické karty. Termín realizace do 12/2019 2.2./16,17, 18



19 D.4.1.5 Zpracování projektové dokumentace dostavby trolejbusové tratě do Ohrazenic 2014 DpmP

splněno, úkol 
navržen k vyřazení z 

evidence Třať dostavěna a zrealizována a k 4.3.2018 uvedena do provozu 2.2./16,17, 18

20 D.4.1.6
Zpracovat studii proveditelnosti pro preferenci MHD (vyhrazené BUS pruhy, 
preference na světelných křižovatkách atd.) 2014 DpmP

rozpracováno V měsíci květnu 2018 vyhlášena veřejná zakázka na inteligentní řízení dopravy s 
funkcí preference MHD. Termín realizace do 12/2019

2.2.,2.3./16,17, 
18

21 D.4.1.7
Zpracovat systém modulů inteligentní silniční dopravy (kamerový systém, 
monitoring dopravy, dopravní portál) 2014 - DpmP

rozpracováno
Kamerový systém zrealizován, monitoring dopravy, systém inteligentního 
parkování a další moduly bude řešen veřejnou zakázkou, která by měla být 
vyhlášena do 10/2018 2.3./6,7

22 D.4.3.2 Vypracovat dlouhodobý plán budování a oprav cyklostezek a cyklostras průběžně OD, OHA

Plněno

OHA pořídil akční plán ParduBIKE2018. RmP 30.3.2015 schválila projektový 
záměr. Materiál sumarizuje veškeré připravované akce v oblasti budování 
infrastruktury pro cyklisty a nastavuje realistický plán postupné přípravy a 
realizace. OD: Komise pro dopravu doporučila RmP prioritizaci projektů ITI, kde 
jsou i cyklostezky. Jednotlivé cyklostezky jsou postupně projekčně a dále 
realizačně řešeny. OD: zpracováno průběžně. 2.5./21

* nemá vazbu na nový Strategický plán rozvoje města 2014 -2025

** Stav dle komentáře odboru = splněno (dokončeno)/splněno částečně (akce pokračuje, je rozpracovaná)/ nesplněno (akce nezačala, je zrušena)

*** Usnesení KPS k tomuto bodu: "KPS doporučuje vedení města, aby pokračovalo v politických jednáních vedoucích ke sjednocení správy IT na městských obvodech 1 a 3."
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Dodatek č. 1 
Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího orgánu zprostředkujícím 
subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 24. 4. 2017 
 

Smluvní strany 
Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu 
IČO: 47609109 
se sídlem na Františku 32, 110 15 Praha 1 
ID datové schránky bxtaaw4 
 
zastoupené Ing. Tomášem Hünerem, ministrem  
dále jen „ministerstvo“ nebo „MPO“ 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
IČO: 00274046 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
ID datové schránky ukzbx4z 
 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
dále jen „zprostředkující subjekt“ nebo „ZS“ 
 
 
společně uzavírají tento Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých úkolů řídicího 
orgánu zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Operačního programu Podnikání a 
inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 ze dne 24. 4. 2017 (dále jen „původní smlouva“) 
 
I. Preambule dodatku 

Důvodem vzniku tohoto dodatku je nutnost zapracování smlouvy o zpracování osobních údajů ve 
smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen 
„GDPR“) účinném od 25. 5. 2018. 

 

II. Předmět dodatku 
(1) Smluvní strany se dohodly, že do původní smlouvy se mezi výčet definovaných pojmů 

v ustanovení „Definice pojmů“, které je umístěno před Preambulí, doplní následující definice 
pojmů dle abecedy:  

 
Správce osobních údajů – MPO jako řídící orgán (dále jen „správce“) 
Subjekt osobních údajů – všechny subjekty, které poskytují osobní údaje v souvislosti 
s administrací žádostí o podporu z fondů ESIF  
Zpracovatel osobních údajů – Statutární město Pardubice (dále jen „zpracovatel“) 
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(2) Smluvní strany se dohodly, že se ruší dosavadní znění odstavce 5.8 článku V. původní smlouvy 
v celém jeho rozsahu.   

(3) Smluvní strany se dohodly, že za článek V. se nově vkládají články Va. a Vb. v následujícím znění: 
 
 

„Článek Va. 
Obecná ujednání o ochraně osobních údajů  

1. Zdroje osobních údajů a kategorie osobních údajů tvoří: 
a) údaje získané přímo od subjektů údajů (např. kontaktní údaje v MS2014+,registrace do 

MS2014+, atd.), 
b) veřejně přístupné rejstříky, základní registry, seznamy a evidence, 
c) adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu 

údajů pro potřeby administrace žádostí o podporu z fondů ESIF (viz příloha „Příloha č. 1 
Dodatku č. 1 - Osobní údaje v modulech informačního systému MS2014+“) a přílohy k 
administraci projektů dodané datovou schránkou, poštou, osobně nebo jiným způsobem. 

 
2. Účel zpracování osobních údajů: 

a) Účelem zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů je především administrace 
žádostí o podporu z fondů ESIF v rámci OP PIK. Tento účel vyplývá především z čl. IV, odst. 
4.2 a čl. V odst. 5.2 a 5.3 této smlouvy. 

b) Zpracování statistických informací. 
c) Zajištění podpory externích a interních uživatelů OP PIK s využitím Aplikace ServiceDesk, 

na které spolupracují obě smluvní strany. 
d) Výčet účelů není taxativní. V případě existence příslušného zákonného důvodu nebo 

například při existenci nutnosti zajistit důležité cíle obecného veřejného zájmu může dojít 
ke zpracování osobních údajů i za účelem zde neuvedeným. 

 

Článek Vb. 

Zpracování osobních údajů zprostředkujícím subjektem, respektive zpracovatelem 

1. Zpracovatel bude zpracovávat veškeré osobní údaje subjektů osobních údajů, ke kterým má 
přístup v monitorovacím systému MS2014+. 

2. Zpracovatel uchovává osobní údaje subjektu osobních údajů po dobu deseti let od ukončení 
operačního programu 

3. Osobní údaje subjektů osobních údajů jsou po deseti letech od ukončení operačního programu 
dle příslušných právních předpisů, interních postupů a skartačního řádu zpracovatele 
skartovány. 

4. Strany shodně konstatují, že zpracování osobních údajů subjektů osobních údajů 
zpracovatelem bude probíhat výlučně za účelem zpracovávání žádostí o podporu z fondů ESIF.  

5. Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat pouze na základě metodických pokynů správce, 
a to včetně případného předání osobních údajů třetí straně v případě auditů či podobných 
zákonných kontrol. 

6. Zpracovatel se při zpracování osobních údajů v souladu s tímto článkem smlouvy zavazuje: 

a) zpracovávat osobní údaje pouze pro účely nutné k administraci žádostí o podporu z fondů 
ESIF, 
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b) přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, jež jsou nutná k zabezpečení 
zpracování osobních údajů a odpovídají s tím spojenému riziku, aby mj. nemohlo při tomto 
zpracování dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich 
změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 
zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, 

c) zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění 
ochrany osobních údajů v souladu s GDPR a dalšími příslušnými platnými a účinnými 
předpisy České republiky a Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů. 

7. Při stanovení technických a organizačních opatření pro ochranu zpracovávaných osobních 
údajů se zpracovatel zavazuje zabránit neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům 
a k prostředkům pro jejich zpracování, jakož i neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, 
přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.  

8. Zaměstnanci zpracovatele a další osoby, které v rámci plnění svých oprávnění a povinností 
budou přicházet do styku s osobními údaji v rozsahu potřebném k výkonu jejich pracovní 
činnosti, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti 
trvá po neomezenou dobu, a to i po skončení pracovního poměru zaměstnanců zpracovatele. 
Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informační povinnost podle zvláštních 
zákonů. Dodržování závazků ve smyslu tohoto bodu smlouvy bude zajišťovat zpracovatel, jenž 
se v této souvislosti zavazuje své zaměstnance a další dotčené osoby o povinnosti dodržovat 
mlčenlivost řádně poučit a k tomuto je též odpovídajícím způsobem smluvně zavázat. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že při plnění povinností zpracovatele stanovených výše bude 
vždy zohledněna skutečnost, že správce pouze zpracovateli umožňuje přístup k osobním 
údajům subjektů osobních údajů prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+, přičemž 
určení konkrétních osob, které budou moct k osobním údajům v tomto přistupovat, provádí 
na vlastní odpovědnost zpracovatel. 

10. Strany této smlouvy se vzájemně zavazují poskytovat si při zpracovávání osobních údajů 
zpracovatelem veškerou potřebnou součinnost. 

11. Zpracovatel se zavazuje poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že 
byly splněny povinnosti stanovené tímto článkem smlouvy, což zahrnuje též povinnost 
zpracovatele neprodleně informovat správce v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn 
porušuje GDPR nebo jiné předpisy Evropské unie. Zpracovatel se výslovně zavazuje, že při 
zpracovávání osobních údajů 

a) přijmout všechna nezbytná a přiměřená opatření požadovaná platnými právními předpisy 
a  čl. 32 GDPR, 

b) nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného 
konkrétního povolení správce. Při zapojení dalšího zpracovatele bude zpracovatel 
dodržovat čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR, 

c) bude zohledňovat povahu zpracování a bude správci (v rozsahu, v němž to bude možné) 
nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
povinnosti správce reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole 
III. GDPR, bude správci nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle článků 32 až 
36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k 
dispozici.  Zpracovatel se zavazuje v nezbytném rozsahu umožnit audity a k těmto auditům 
svou činností přispět. 
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12. Zpracovatel se tímto vůči správci výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které 
mu – jakožto zpracovateli osobních údajů – plynou z tohoto dodatku, GDPR platných a 
účinných předpisů České republiky a Evropské unie týkajících se ochrany osobních údajů. 
Závazek správce dle předchozí věty zahrnuje mj. povinnost zpracovatele zpracovávat toliko 
osobní údaje, k nimž správce disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to 
při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností.“ 

 
(4) K původní smlouvě se přikládá příloha „Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Osobní údaje v modulech 

informačního systému MS2014+“, která tvoří taktéž přílohu č. 1 tohoto dodatku. Za článek XIII. 
„Společná a závěrečná ustanovení“ původní smlouvy se před místo a datum podpisu smlouvy 
doplňuje následující text:  

„Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Osobní údaje v modulech informačního systému MS2014+“ 
 
III. Závěrečná ujednání 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 původní smlouvy bylo za zprostředkující subjekt schváleno 
Zastupitelstvem města Pardubic na jeho zasedání konaném dne …… pod usnesením č. ……. 

2. Podpisem tohoto dodatku vyjadřuje ministr průmyslu a obchodu souhlas s tímto dodatkem 
k veřejnoprávní smlouvě ve smyslu § 160 odst. 5 správního řádu a § 18 odst. 16 zákona o 
podpoře regionálního rozvoje.  

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

4. Smluvní strany jsou povinny zveřejnit tento dodatek způsobem umožňujícím dálkový přístup, a 
to po celou dobu jeho platnosti. 

5. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží ministerstvo a tři zprostředkující subjekt. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. 

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

• Příloha č. 1 Dodatku č. 1 - Osobní údaje v modulech informačního systému MS2014+ 

 

 

 
V Praze dne 
 
 
 
 
…………………………………………… 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
zastoupené Ing. Tomášem Hünerem, 
ministrem 

V Pardubicích dne 
 
 
 
 
…………………………………………...  
 
Statutární město Pardubice  
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, 
primátorem  
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Název projektu s kladným vyjádřením ŘV 
ITI

Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek Unie 

(Kč)

Datum 
rozhodnutí ŘV 

ITI 
Přestupní terminál veřejné dopravy v 

Přelouči
1. Přestupní uzly v aglomeraci město Přelouč 24 700 484,00 24 700 484,00 20 367 147,00 15.11.2016

Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 
městské hromadné dopravy v Pardubicích

2. Ekologická veřejná doprava 
(Vozový park veřejné hromadné 

dopravy) 

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s.

60 050 000,00 45 500 000,00 38 675 000,00 15.11.2016

Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným 
bateriovým pohonem pro účely veřejné 

dopravy v Hradci Králové

2. Ekologická veřejná doprava 
(Vozový park veřejné hromadné 

dopravy) 

Dopravní podnik 
města Hradec 
Králové, a.s.

75 000 000,00 72 000 000,00 61 200 000,00 15.11.2016

Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení 
ukládání a zálohování digitálních dokumentů 

v SVK HK

3. Paměťové instituce  a kulturní 
památky (Knihovny)

Královéhradecký kraj 15 000 000,00 15 000 000,00 12 750 000,00 15.11.2016

Depozitář pro Východočeské muzeum 
v Pardubicích

4. Paměťové instituce a kulturní 
památky (Muzea)

Pardubický kraj 94 357 220,00 94 117 640,00 79 999 994,00 18.01.2017

Prodloužení trolejbusové trati na obratiště 
Zámeček

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné 

hromadné dopravy)

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s.

24 033 284,00 19 862 218,00 16 882 885,00 18.01.2017

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a 
Ohrazenici

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné 

hromadné dopravy)

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s.

48 755 081,00 40 293 456,00 34 249 437,00 18.01.2017

Multimodální uzel veřejné dopravy v 
Pardubicích - trakční trolejové vedení 

trolejbusové dráhy

5. Ekologická veřejná doprava 
(Infrastruktura veřejné 

hromadné dopravy)

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s.

19 741 046,00 16 314 914,00 13 867 677,00 18.01.2017

Modernizace odbavovacího systému 
cestujících v městské hromadné dopravě v 

Pardubicích
6. Dopravní telematika

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s.

36 300 000,00 30 000 000,00 25 500 000,00 18.01.2017

Nový odbavovací systém městské hromadné 
dopravy v Hradci Králové na principu 

bezkontaktních čipových karet
6. Dopravní telematika

Dopravní podnik 
města Hradec 
Králové, a.s.

42 713 000,00 35 300 000,00 30 005 000,00 18.01.2017

Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové
7. Infrastruktura středních a 

vyšších odborných škol – KHK 
část aglomerace

Královéhradecký kraj 51 299 541,00 51 299 541,00 43 604 610,00 15.03.2017

Střední škola technická a řemeslná – 
Centrum odborného vzdělávání Chlumec n. 

Cidlinou

7. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – KHK 

část aglomerace
Královéhradecký kraj 24 012 710,00 24 012 710,00 20 410 804,00 15.03.2017

Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a 
biologie VOSŽ a SZŠ HK

7. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – KHK 

část aglomerace
Královéhradecký kraj 11 785 647,00 11 785 647,00 10 017 800,00 15.03.2017

Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a 
pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a 

SOU Vocelova HK

7. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – KHK 

část aglomerace
Královéhradecký kraj 18 411 083,00 18 411 083,00 15 649 421,00 15.03.2017

SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních 
dílen

8. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – PCE 

část aglomerace
Pardubický kraj 19 700 000,00 19 700 000,00 16 745 000,00 15.03.2017

Gymnázium Pce Mozartova – interaktivní 
učebny matematiky

8. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – PCE 

část aglomerace
Pardubický kraj 8 900 000,00 8 900 000,00 7 565 000,00 15.03.2017

OA Chrudim – rekonstrukce učeben IT a 
přírodovědných předmětů

8. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – PCE 

část aglomerace
Pardubický kraj 8 700 000,00 8 700 000,00 7 395 000,00 15.03.2017

SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben 
pro výuku moderních průmyslových 

technologií

8. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – PCE 

část aglomerace
Pardubický kraj 15 000 000,00 15 000 000,00 12 750 000,00 15.03.2017

SPŠ stavební Pardubice – modernizace a 
vybavení truhlářských dílen 

8. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – PCE 

část aglomerace
Pardubický kraj 14 800 000,00 14 800 000,00 12 580 000,00 15.03.2017

Gymnázium Holice – rekonstrukce 
odborných učeben a laboratoří

8. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – PCE 

část aglomerace
Pardubický kraj 7 000 000,00 7 000 000,00 5 950 000,00 15.03.2017

SŠ automobilní Holice – modernizace dílen 
odborného výcviku a praxe

8. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – PCE 

část aglomerace
Pardubický kraj 24 182 300,00 24 182 300,00 20 554 955,00 15.03.2017

SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – 
vybudování dílen odborného výcviku

8. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – PCE 

část aglomerace
Pardubický kraj 7 600 000,00 7 600 000,00 6 460 000,00 15.03.2017

Příhrádek Pardubice
9. Paměťové instituce a kulturní 

památky – Památky 
Pardubický kraj 54 662 675,00 52 282 000,00 44 439 700,00 15.03.2017



Zřízení odborných učeben a laboratoří pro 
výuku polytechnických předmětů při 

Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a 
Základní a mateřské škole Jana Pavla II. 

v Hradci Králové

7. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – KHK 

část aglomerace

Biskupství 
královéhradecké

59 869 000,00 59 869 000,00 50 888 650,00 08.06.2017

Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka 
dřeva

9. Paměťové instituce a kulturní 
památky – Památky 

Národní památkový 
ústav

76 462 000,00 71 886 890,00 61 103 857,00 08.06.2017

Stará vojenská plovárna (Vinice 25) 
10. Nemotorová doprava - 

cyklodoprava
Statutární město 

Pardubice
14 668 718,00 9 279 894,34 7 887 910,00 08.06.2017

Modernizace budovy základní školy v 
Libčanech pro výuku klíčových kompetencí

11. Infrastruktura základních 
škol – KHK část aglomerace

Základní škola a 
mateřská škola 

Libčany
4 000 000,00 4 000 000,00 3 400 000,00 08.06.2017

IT4Bio 13. Předaplikační výzkum
Univerzita Hradec 

Králové
44 000 000,00 44 000 000,00 37 400 000,00 08.06.2017

PERSONMED - Centrum rozvoje 
personalizované medicíny u věkem 

podmíněných onemocnění
13. Předaplikační výzkum

Fakultní nemocnice 
Hradec Králové

39 422 353,00 39 422 353,00 33 509 000,00 08.06.2017

Léčiva a medicínské technologie - přenos 
poznatků ve výzkumu a vývoji do 
předaplikační sféry (DRUGTECH)

13. Předaplikační výzkum Univerzita Karlova 72 229 412,00 72 229 412,00 61 395 000,00 08.06.2017

Senzory s vysokou citlivostí a materiály s 
nízkou hustotou na bázi polymerních 

nanokompozitů – NANOMAT
13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 70 539 116,00 70 539 116,00 59 958 249,00 08.06.2017

Posilování mezioborové spolupráce ve 
výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich 

účinků na živé organismy – NANOBIO
13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 122 000 000,00 122 000 000,00 103 700 000,00 08.06.2017

ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické 
vzdělávání a bezbariérový přístup 

11. Infrastruktura základní škol 
– královéhradecká část 

aglomerace

ZŠ Chlumec nad 
Cidlinou

7 905 524,00 6 000 000,00 5 100 000,00 12.10.2017

ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. 
stupně čp. 57 

11. Infrastruktura základní škol 
– královéhradecká část 

aglomerace
Obec Všestary 8 985 043,00 6 000 000,00 5 100 000,00 12.10.2017

Cyklostezka Svítkov – Srnojedy
18. Nemotorová doprava – 

cyklodoprava II
statutární město 

Pardubice
7 336 843,82 7 336 843,82 6 236 318,00 12.10.2017

Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: 
Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové – 

Vysoká nad Labem)

18. Nemotorová doprava – 
cyklodoprava II

Svazek obcí 
Hradubická labská

40 000 000,00 40 000 000,00 34 000 000,00 12.10.2017

Vybudování odborných učeben a zajištění 
vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, 

Holubova 47 

19. Infrastruktura základních 
škol – pardubická část 

aglomerace
Město Holice 5 397 682,69 4 464 365,86 3 794 711,00 12.10.2017

Modernizace počítačových učeben ZŠ U 
Stadionu a rekonstrukce a vybavení 

chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně 
zajištění bezbariérovosti

19. Infrastruktura základních 
škol – pardubická část 

aglomerace
Město Chrudim 4 312 745,13 4 304 631,17 3 658 937,00 12.10.2017

Revitalizace budovy Muzea východních Čech 
20. Paměťové instituce a 

památky – Památky II
statutární město 
Hradec Králové

90 000 000,00 90 000 000,00 76 500 000,00 12.10.2017

Pokročilé materiály pro aplikace v 
kosmickém průmyslu I

14. PODNIKOVÝ VÝZKUM, 
VÝVOJ A INOVACE - APLIKACE

TOSEDA 48 400 000,00 40 000 000,00 28 000 000,00 12.10.2017

Pokročilé materiály pro aplikace v 
kosmickém průmyslu II

16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, 
VÝVOJ A INOVACE – potenciál

TOSEDA 14 520 000,00 12 000 000,00 6 000 000,00 12.10.2017

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační 
sféry v aplikačně orientovaném výzkumu 

lokačních, detekčních a simulačních systémů 
pro dopravní a přepravní procesy – 

POSITRANS

17. dlouhodobá mezisektorová 
spolupráce

Univerzita Pardubice 70 588 235,00 70 588 235,00 60 000 000,00 12.10.2017

Výzkumné a vývojové centrum obalů
16. PODNIKOVÝ VÝZKUM, 

VÝVOJ A INOVACE – potenciál
TART s.r.o. 16 535 000,00 13 500 000,00 6 750 000,00 17.01.2018

Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro 
přecházení na ulici Pražské

18. Nemotorová doprava – 
cyklodoprava II

statutární město 
Pardubice

3 113 879,59 2 445 752,86 2 078 890,00 17.01.2018

Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně 
Bohdaneč - I. etapa

19. Infrastruktura základních 
škol – pardubická část 

aglomerace

Město Lázně 
Bohdaneč

7 290 474,00 6 000 000,00 5 100 000,00 17.01.2018

Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice 
19. Infrastruktura základních 

škol – pardubická část 
aglomerace

Město Dašice 6 000 000,00 6 000 000,00 5 100 000,00 17.01.2018



Kamerový systém Pardubice
22. Dopravní telematika (Řízení 

dopravy)
statutární město 

Pardubice
16 281 168,00 12 179 623,00 10 352 679,55 17.01.2018

Laboratoř virtuální a rozšířené reality TC HK
23. Infrastruktura a služby pro 

rozvoj podniků – Služby 
infrastruktury, aktivita B, C, D

statutární město 
Hradec Králové

5 000 000,00 5 000 000,00 2 500 000,00 17.01.2018

Revitalizace bývalého zemědělského objektu 
v areálu zemědělského družstva

25. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků – Nemovitosti

UNION COSMETIC 
s.r.o.

64 226 738,97 53 079 949,56 18 577 982,35 17.01.2018

Vybudování školícího střediska ve 
společnosti MONTS s.r.o.

24. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků – Školící 

střediska
MONTS s.r.o. 11 833 800,00 9 780 000,00 4 890 000,00 21.03.2018

Rekonstrukce haly firmy Plastpartner spol. s. 
r. o., Rybitví 

25. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků – Nemovitosti

Plastpartner spol. s. r. 
o.

4 000 000,00 3 305 785,12 1 487 603,30 21.03.2018

Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA
25. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků – Nemovitosti

ELMONTIA, a.s. 36 300 000,00 30 000 000,00 13 500 000,00 21.03.2018

Výstavba haly TNM PRINT 
25. Infrastruktura a služby pro 
rozvoj podniků – Nemovitosti

TNM PRINT s.r.o. 12 230 526,00 10 107 873,00 4 548 542,85 21.03.2018

Oživení pevnosti Josefov
26. Paměťové instituce a 

kulturní památky – Památky III
město Jaroměř 110 000 000,00 105 000 000,00 89 250 000,00 21.03.2018

Zavedení parciálních trolejbusů do provozu 
městské hromadné dopravy v Pardubicích

27. Ekologická veřejná doprava 
– Vozový park veřejné 
hromadné dopravy II

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s.

63 984 880,00 47 000 000,00 39 950 000,00 21.03.2018

Nový odbavovací systém městské hromadné 
dopravy v Hradci Králové na principu 

bezkontaktních čipových karet
28. Dopravní telematika II

Dopravní podnik 
města Hradec 

Králové a.s.
42 713 000,00 35 300 000,00 30 005 000,00 21.03.2018

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Bratranců Veverkových 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

statutární město 
Pardubice

22 028 220,61 17 622 652,96 14 979 255,02 21.03.2018

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Družstevní 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

statutární město 
Pardubice

27 841 029,77 9 542 920,31 8 111 482,26 21.03.2018

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole npor. Eliáše 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

statutární město 
Pardubice

24 720 406,07 16 904 430,43 14 368 765,87 21.03.2018

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Ohrazenice 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

statutární město 
Pardubice

25 494 592,31 10 169 671,27 8 644 220,58 21.03.2018

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Spořilov 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

statutární město 
Pardubice

16 454 959,88 15 928 857,93 13 539 529,24 21.03.2018

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Staňkova 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

statutární město 
Pardubice

26 946 604,41 11 315 913,95 9 618 526,86 21.03.2018

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Studánka 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

statutární město 
Pardubice

29 155 837,63 17 594 154,53 14 955 031,35 21.03.2018

Rekonstrukce odborných učeben na Základní 
škole Závodu Míru 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

statutární město 
Pardubice

21 832 099,15 17 448 172,17 14 830 946,34 21.03.2018

Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně 
Bohdaneč – II. etapa 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

město Lázně 
Bohdaneč

7 531 433,00 7 519 333 6 391 433,05 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ 
Habrmanova 

30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

9 677 997,27 9 677 997,27 8 226 297,68 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo 
náměstí 

30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

6 936 461,55 6 936 461,55 5 895 992,32 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa 
Gočára 

30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

9 922 864,61 9 922 864,61 8 434 434,92 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny 
30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

11 014 643,67 11 014 643,67 9 362 447,12 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ M. 
Horákové 

30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

13 441 604,33 13 441 604,33 11 425 363,68 21.03.2018



Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový 
Hradec Králové 

30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

10 347 890,89 10 347 890,89 8 795 707,26 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště 
30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

3 874 633,92 3 874 633,92 3 293 438,83 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov 
30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

6 999 763,22 6 999 763,22 5 949 798,74 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER 
30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

12 840 736,12 12 840 736,12 10 914 625,70 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP 
30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

9 419 929,36 9 419 929,36 8 006 939,96 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova 
30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

7 077 842,32 7 077 842,32 6 016 165,97 21.03.2018

Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova 
30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

statutární město 
Hradec Králové 

13 111 455,92 13 111 455,92 11 144 737,53 21.03.2018

ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben 
včetně vybudování bezbariérovosti školy 

29. Infrastruktura základních 
škol II – pardubická část 

aglomerace

Základní škola a 
mateřská škola KLAS 

s.r.o.
16 788 691,00 13 669 737 11 619 276,45 20.06.2018

Polytechnická učebna a učebna Fyziky 
Základní školy Boženy Němcové Jaroměř 

30. Infrastruktura základních 
škol II – královéhradecká část 

aglomerace

Základní škola Boženy 
Němcové Jaroměř

5 078 965,05 5 078 965,05 4 317 120,29 20.06.2018

Dopravní terminál v Jaroměři
32. Přestupní uzly v aglomeraci 

II
Město Jaroměř 65 000 000,00 44 000 000,00 37 400 000,00 20.06.2018

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi
32. Přestupní uzly v aglomeraci 

II
Město Chrudim 59 371 808,34 35 294 117,65 30 000 000,00 20.06.2018

Modernizace odbavovacího systému  
cestujících v městské hromadné dopravě v 

Pardubicích
33. Dopravní telematika III

Dopravní podnik 
města Pardubic a.s.

36 300 000,00 30 000 000,00 25 500 000,00 20.06.2018

Revitalizace zámeckého areálu Karlova 
Koruna v Chlumci nad Cidlinou

35. Paměťové instituce a 
kulturní památky – Památky IV

Kinský dal Borgo, a.s. 119 066 773,17 94 116 460,00 79 998 991,00 20.06.2018

Předaplikační výzkum inovativních léčiv a 
medicínských technologií (InoMed)

36. Předaplikační výzkum II Univerzita Karlova 104 121 532,00 104 121 532,00 88 503 302,20 20.06.2018

IT4Neuro(degeneration) 36. Předaplikační výzkum II
Univerzita Hradec 

Králové
81 192 647,00 81 192 647,00 69 013 749,95 20.06.2018

FLEET - SHARING
37. PODNIKOVÝ VÝZKUM, 

VÝVOJ A INOVACE – APLIKACE
Hi-Tech inovační 

klastr z.s.
42 740 000,00 34 000 000,00 23 800 000,00 20.06.2018

Trolejbusová trať Pod Strání
42. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné 
hromadné dopravy) II

Dopravní podnik 
města Hradce 

Králové a.s.
19 329 750,00 12 025 000,00 10 221 250,00 20.06.2018

Měnírna 5 Cihelna
42. Ekologická veřejná doprava 

(Infrastruktura veřejné 
hromadné dopravy) II

Dopravní podnik 
města Hradce 

Králové a.s
18 150 000,00 6 300 000,00 5 355 000,00 20.06.2018

Radarový systém pro detekci pozemních  a 
LSS vzdušných cílů

37. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - APLIKACE

RETIA, a.s. 41 987 000,00 40 580 000,00 22 116 100,00 13.-20.7.2018

Rozšíření výzkumných  a vývojových kapacit 
společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.

39. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - POTENCIÁL

ELDIS Pardubice, 
s.r.o.

24 926 000,00 20 600 000,00 10 300 000,00 13.-20.7.2018

Rozšíření výzkumných  a vývojových kapacit 
společnosti RETIA, a. s.

39. Podnikový výzkum, vývoj a 
inovace - POTENCIÁL

RETIA, a.s. 17 908 000,00 14 800 000,00 7 400 000,00 13.-20.7.2018

∑ 2 793 289 561,64 2 286 411 474,38 2 067 792 690,22



Název projektu se záporným vyjádřením ŘV 
ITI

Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek Unie 

(Kč)

Datum 
rozhodnutí ŘV 

ITI 

Přístavba východního křídla školy pro 
odborné učebny DELTA

8. Infrastruktura středních a 
vyšších odborných škol – PCE 

část aglomerace

DELTA – Střední škola 
informatiky a 

ekonomie, Základní 
škola a Mateřská 

škola, s.r.o.

17 000 000,00 17 000 000,00 14 450 000,00 08.06.2017

Základní škola Lhota pod Libčany stavební 
úpravy a podkrovní vestavba 

11. Infrastruktura základní škol 
– královéhradecká část 

aglomerace

Obec Lhota pod 
Libčany

8 500 000,00 6 000 000,00 5 100 000,00 12.10.2017

Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ a 
MŠ Nechanice, okres Hradec Králové 

11. Infrastruktura základní škol 
– královéhradecká část 

aglomerace

ZŠ a MŠ Nechanice, 
okres Hradec Králové

1 200 000,00 1 200 000,00 1 020 000,00 12.10.2017

Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice 
11. Infrastruktura základní škol 

– královéhradecká část 
aglomerace

Obec Osice 11 000 000,00 6 000 000,00 5 100 000,00 12.10.2017

Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT
11. Infrastruktura základní škol 

– královéhradecká část 
aglomerace

Obec Předměřice nad 
Labem

4 000 000,00 4 000 000,00 3 400 000,00 12.10.2017

Výstavba odborných učeben fyziky a chemie 
29. Infrastruktura základních 

škol II – pardubická část 
aglomerace

Bohemia – Hotelová 
škola a Střední 

pedagogická škola a 
Základní škola s.r.o.

10 423 600,00 10 323 600,00 8 775 060,00 20.06.2018

∑ 52 123 600,00 44 523 600,00 37 845 060,00

Vyjádření ŘV ITI 2 845 413 161,64 2 330 935 074,38 2 105 637 750,22



PŘÍPRAVA DALŠÍHO PROGRAMOVÉHO 
OBDOBÍ

ZASTUPITELSTVO MĚSTA PARDUBIC

20. 9. 2018



Víceletý finanční rámec zveřejněn 2. 5. 2018
• Rozpočet 1280 mld. euro
• Na kohezní politiku je určeno o 5 % méně
• Na kohezní politiku tedy celkem cca 373 mld. euro
• Nové otázky v rámci koheze – nutná nová témata (migrace,…)
• Komise navrhuje vytvořit unijní rezervu pro nouzové situace (třeba bezpečnost nebo

migrace)
• Bude azylový migrační fond, Fond pro bezpečnost, Integrovaný fond pro ochranu hranic –

budou součástí koheze
• Erasmus posílí dvojnásobně, Horizon o třetinu

Výpočet národní obálky
• Vliv hlavně hrubý domácí produkt, ale i nezaměstnanost, migranti, změna klimatu (to nám

moc nepřispělo)
• Dostaneme o 24 % méně (záchranná síť) – ale snížení je podobné jako v předcházejících

obdobích (ve skutečnosti – očištěno o vliv inflace – o cca 13 %) – kdyby síť nebyla, tak by
byl propad 44 %

• Pro ČR bude obálka 18 mld. euro



NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY PRO FONDY EU



• Nařízení o společných ustanoveních vytváří flexibilitu pro EFRR, ESF+ a Fond
soudržnosti. Zpočátku bude program sestaven pouze na prvních pět let.
Prostředky na poslední dva roky budou přiděleny na základě důkladného a
hloubkového přezkumu v polovině období, který povede k příslušným
změnám programu v roce 2025.

• Nařízení o společných ustanoveních harmonizuje přístup k dalším územním
nástrojům, včetně současných integrovaných územních investic.

• Pro snížení administrativní zátěže nařízení o společných ustanoveních
systematizuje a zvyšuje využívání zjednodušeného vykazování nákladů, tj.
paušální náhrady, standardní stupnice jednotkových nákladů nebo
jednorázové částky.

• Obsahuje nařízení o společných ustanoveních pravidlo „n+2“.
• Nižší míry spolufinancování EU také zvyšují celkový rozpočet na politiku

soudržnosti s přihlédnutím k národním příspěvkům.



SHRNUTÍ OBSAHU NAŘÍZENÍ
• (9) S ohledem na význam boje proti změně klimatu v souladu se závazkem

Unie provádět Pařížskou dohodu a cíle Organizace spojených národů pro
udržitelný rozvoj budou fondy přispívat k začleňování oblasti klimatu a k
dosahování obecného cíle 25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti
klimatu.

• (17) Je rovněž důležité zajistit, aby operace vybrané pro podporu byly
prováděny v souladu se zavedenými strategiemi a plánovacími dokumenty,
aby splňovaly základní podmínky, a tím zajistit, že všechny spolufinancované
operace budou v souladu s rámcem politiky Unie.



SHRNUTÍ OBSAHU NAŘÍZENÍ

• (23) Aby se posílil integrovaný přístup k územnímu rozvoji, měly by
investice v podobě územních nástrojů, například integrované územní
investice, komunitně vedený místní rozvoj nebo jakýkoli jiný územní nástroj
v rámci cíle politiky „Evropa bližší občanům“, který podporuje iniciativy
vyvíjené členským státem pro investice naplánované z EFRR, vycházet ze
strategií územního a místního rozvoje. Pro účely integrovaných územních
investic a územních nástrojů vytvářených členskými státy by měly být
stanoveny minimální požadavky na obsah územních strategií. Uvedené
územní strategie by měly být vytvářeny a schvalovány v rámci odpovědnosti
příslušných orgánů nebo subjektů. Aby se zajistilo zapojení příslušných
orgánů nebo subjektů do provádění územních strategií, měly by být
uvedené orgány nebo subjekty odpovědné za výběr operací, které budou
podpořeny, nebo by měly být do tohoto výběru zapojeny.



Článek 4
Cíle politiky (CP)

Jedenáct tematických cílů používaných v období 2014–2020 bylo v tomto
nařízení zjednodušeno na pět jasně stanovených cílů politiky:
1. „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické

transformace“ (dále jen „CP 1“)
2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a

spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového
hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a řízení rizik“

3. „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení
IKT“ (dále jen „CP 3“)

4. „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále
jen „CP 4“)

5. „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného
rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních
iniciativ“(dále jen „CP 5“)



Územní rozvoj
Článek 22

Integrovaný územní rozvoj 
Členský stát podporuje integrovaný územní rozvoj prostřednictvím strategií
územního a místního rozvoje v kterékoli z těchto forem:

a) integrované územní investice;
b) komunitně vedený místní rozvoj (CLLD-U);
c) jiný územní nástroj, který podporuje investiční iniciativy navržené

členským státem a naplánované pro podporu z EFRR v rámci cíle
politiky uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. e).



Článek 23
Územní strategie

1. Územní strategie prováděné podle čl. 22 písm. a) nebo c) obsahují tyto prvky:
a) zeměpisnou oblast, na kterou se strategie vztahuje;
b) analýzu rozvojových potřeb a potenciálu dané oblasti;
c) popis integrovaného přístupu, který se zabývá identifikovanými rozvojovými

potřebami a potenciálem;
d) popis zapojení partnerů v souladu s článkem 6 do přípravy a provádění

strategie.
Vedle toho mohou obsahovat i seznam operací, které mají být podporovány.
2. Územní strategie se připravují pod vedením příslušných městských, místních či

jiných územních orgánů či subjektů.
3. Pokud není do územní strategie začleněn seznam operací, které mají být

podporovány, vyberou operace nebo se do jejich výběru zapojí příslušné
městské, místní nebo jiné územní orgány či subjekty.

Vybrané operace jsou v souladu s územní strategií.
4. Pokud městský, místní nebo jiný územní orgán či subjekt vykonává úkoly spadající

do působnosti řídicího orgánu, s výjimkou výběru operací, je takový orgán
označen řídicím orgánem za zprostředkující subjekt.

5. Je možné poskytnout podporu pro přípravu a návrh územních strategií.



Článek 24
Integrované územní investice

1. Pokud strategie prováděná podle článku 23 zahrnuje investice financované z
jednoho nebo několika fondů, z více než jednoho programu nebo z více než
jedné priority téhož programu, je možné vykonávat činnosti jako integrovanou
územní investici.



Finanční rámec
Článek 102

Zeměpisné pokrytí podpory pro cíl Investice pro zaměstnanost a růst
2. Prostředky z EFRR a ESF+ pro cíl Investice pro zaměstnanost a růst se rozdělují

mezi tyto tři kategorie regionů úrovně NUTS 2:
a) méně rozvinuté regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 %

průměru HDP v EU-27 (dále jen „méně rozvinuté regiony“);
b) přechodové regiony, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje mezi 75 % a

100 % průměru HDP v EU-27 (dále jen „přechodové regiony“);
c) rozvinutější regiony, jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 100 % průměru

HDP v EU-27 (dále jen „rozvinutější regiony“).

Článek 106
Určení míry spolufinancování

3. Míra spolufinancování není vyšší než:
a) 70 % pro méně rozvinuté regiony;
b) 55 % pro přechodové regiony; (Brno, Plzeň)
c) 40 % pro vyspělejší regiony. (Praha)

5. Opatření v oblasti technické pomoci prováděná z podnětu nebo z pověření
Komise lze financovat ve 100 % výši.



NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
A RADY PRO EFRR A FS 



Kapitola II – Zvláštní ustanovení o zacházení v případech zvláštní povahy území

Nařízení také zajistí větší zaměření na udržitelný rozvoj měst vyčleněním 6 %
prostředků z EFRR na tuto oblast, které budou využívány prostřednictvím
územních nástrojů. Předpokládá se, že integrované strategie územního a místního
rozvoje zajistí soudržnost zásahů. S cílem usnadnit a podpořit budování kapacit
zúčastněných subjektů, inovační opatření, získávání znalostí, rozvoj politiky
a komunikaci v oblasti udržitelného rozvoje měst nařízení také stanoví zřízení
Evropské městské iniciativy, kterou bude řídit Komise.



(23) Aby se maximalizoval přínos pro územní rozvoj, akce v této oblasti by měly být
založeny na integrovaných územních strategiích, včetně městských oblastí. Podpora
z EFRR by proto měla být poskytována prostřednictvím forem stanovených v článku
22 nařízení (EU), jež zajistí vhodné zapojení místních, regionálních a městských
orgánů.

(25) V rámci udržitelného rozvoje měst se považuje za nezbytné podporovat
integrovaný rozvoj za účelem účinnějšího řešení hospodářských, environmentálních,
klimatických, demografických a sociálních problémů, které mají dopad na městské
oblasti, včetně funkčních městských oblastí, přičemž je třeba zohlednit
potřebu podporovat vazby mezi městy a venkovem. Zásady pro výběr městských
oblastí, v nichž mají být realizována integrovaná opatření pro udržitelný rozvoj měst,
a orientační příděly na tato opatření by měly být stanoveny v programech v rámci cíle
Investice pro zaměstnanost a růst, přičemž k tomuto účelu by mělo být přiděleno
alespoň 6 % prostředků z EFRR na vnitrostátní úrovni. Dále by mělo být stanoveno,
že toto procento musí být dodržováno v průběhu celého programového období
v případě převodu mezi prioritami v rámci jednoho programu nebo mezi programy,
a to i při přezkumu v polovině období.



Článek 3
Tematické zaměření podpory z EFRR

3. Členské státy se podle svého poměru hrubého národního důchodu dělí do
těchto skupin:

b) státy, jejichž poměr hrubého národního důchodu se rovná nebo je
vyšší než 75 % a nižší než 100 % průměru EU (dále jen „skupina 2“);

4. Členské státy dodržují tyto požadavky na tematické zaměření:
b) Členské státy skupiny 2 přidělí nejméně 45 % svých celkových zdrojů z

EFRR v rámci jiných priorit, než je technická pomoc, na CP 1 a nejméně
30 % na CP 2.

Tematická koncentrace - problém
Většina zdrojů (65 % až 85 %) bude zaměřena na příspěvky na CP 1 a 2, které
podle důkazů z hodnocení a posouzení dopadů přinášejí nejvyšší přidanou
hodnotu a nejvíce přispívají k naplňování priorit EU:



Článek 4
Oblast působnosti podpory z EFRR

EFRR podporuje:
a) investice do infrastruktury;
b) investice do přístupu ke službám;
c) produktivní investice do malých a středních podniků;
d) vybavení, software a nehmotná aktiva;
e) informační a komunikační činnosti, studie, vytváření sítí, spolupráci,

výměnu zkušeností a činnosti zahrnující klastry;
f) technickou pomoc.

Článek 5
Oblast působnosti podpory z FS

Fond soudržnosti podporuje:
a) investice do životního prostředí včetně investic souvisejících s udržitelným

rozvojem a energetikou, které představují přínos pro životní prostředí;
b) investice do sítě TEN-T;
c) technickou pomoc.



Článek 8
Integrovaný územní rozvoj

2. Členské státy realizují integrovaný územní rozvoj s podporou z EFRR výlučně
prostřednictvím forem uvedených v článku [22] nařízení (EU) 2018/xxxx

Článek 9
Udržitelný rozvoj měst

1. EFRR podporuje integrovaný územní rozvoj na základě územních strategií v
souladu s článkem [23] nařízení (EU) 2018/xxxx se zaměřením na městské
oblasti („udržitelný rozvoj měst“) v rámci programů spadajících pod oba cíle
uvedené v čl. 4 odst. 2 zmíněného nařízení.

2. Nejméně 6 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v rámci cíle Investice pro
zaměstnanost a růst, jiných než určených na technickou pomoc, se přidělí
na udržitelný rozvoj měst ve formě komunitně vedeného místního rozvoje,
integrovaných územních investic nebo jiného územního nástroje v rámci
CP 5.



Co pro města vyplývá ze zveřejněných návrhů ON a o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) a o Fondu soudržnosti (FS):

→→→ V těchto zásadních dokumentech je definována nesmírně důležitá velice
silná a jasná pozice měst v podobě udržitelného rozvoje měst prostřednictvím
územních nástrojů.

1. Zcela jasně a silně se v návrhu nařízení EFRR hovoří o nutnosti podpory udržitelného
městského rozvoje

a. Například str. 5 – „podporuje místní rozvoj založený na integrovaných územních a
místních strategiích a podporuje udržitelný rozvoj měst a budování kapacit v této
oblasti“; str. 9 „Nařízení také zajistí větší zaměření na udržitelný rozvoj měst
vyčleněním 6% prostředků z EFRR na tuto oblast, které budou využívány
prostřednictvím územních nástrojů…“

b. Velice důležité body se nacházejí na str. 14 – bod 24 – Aby se maximalizoval přínos
pro územní rozvoj, akce v této oblasti by měly být založeny na integrovaných
územních strategiích, včetně městských oblastí. Podpora z EFRR by proto měla být
poskytována prostřednictvím forem stanovených v článku 22 nařízení (EU) 2018/xxxx
[nové nařízení o společných ustanoveních], jež zajistí vhodné zapojení místních,
regionálních a městských orgánů.



Co pro města vyplývá ze zveřejněných návrhů ON a o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) a o Fondu soudržnosti (SF):

c. A velice důležitý bod 25 V rámci udržitelného rozvoje měst se považuje za nezbytné
podporovat integrovaný rozvoj za účelem účinnějšího řešení hospodářských,
environmentálních, klimatických, demografických a sociálních problémů, které mají
dopad na městské oblasti, včetně funkčních městských oblastí, přičemž je třeba
zohlednit potřebu podporovat vazby mezi městy a venkovem. Zásady pro výběr
městských oblastí, v nichž mají být realizována integrovaná opatření pro udržitelný
rozvoj měst, a orientační příděly na tato opatření by měly být stanoveny v
programech v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, přičemž k tomuto účelu
by mělo být přiděleno alespoň 6 % prostředků z EFRR na vnitrostátní úrovni.

d. Další podstatná část je v Kapitole II, článek 8 Integrovaný územní rozvoj a článek 9
Udržitelný rozvoj měst, především jeho dva body:

1. EFRR podporuje integrovaný územní rozvoj na základě územních strategií v
souladu s článkem [23] nařízení (EU) 2018/xxxx …. se zaměřením na městské
oblasti („udržitelný rozvoj měst“) v rámci programů spadajících pod oba cíle
uvedené v čl. 4 odst. 2 zmíněného nařízení.
A dále článek 2. Nejméně 6 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni v rámci cíle
Investice pro zaměstnanost a růst, jiných než určených na technickou pomoc, se
přidělí na udržitelný rozvoj měst ve formě komunitně vedeného místního rozvoje.



Co pro města vyplývá ze zveřejněných návrhů ON a o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) a o Fondu soudržnosti (SF):

2. V ON jsou definovány tři typy územních nástrojů ITI, CLLD a třetí „národní“ – dle
potvrzení MMR-ORP a NOK z dokumentu jasně vyplývá, že nejméně 6 % zdrojů
z EFRR bude použito na udržitelný rozvoj měst a to jedním ze třech nástrojů –
ITI, CLLD(U) nebo „národním“.

3. Z dokumentu se dají velice dobře vyčíst možné aktivity, které bychom chtěli mít
ve svých strategiích a které jsou ze všech pěti CP. Naši cílem sice stále je a
zůstává, aby pod jedním OP (náš požadavek) byly aktivity napříč těmito CP →
těžký úkol, proto musíme:

a) pomoc MMR v argumentaci, které aktivity bychom chtěli mít pod „IROP II“
a proč;

b) aktivity, které zůstanou v jiných OP, nejlépe v DoP (ale tam bude hodně
stručná) si finanční alokací zarezervovat pro ITI (IN);

c) 6 % sice z ERDF získáme, ale musíme se snažit, aby to bylo 6 % pestrých
aktivit a nečerpali jsme pak pouze 6 % z “IROP II“.
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1. Pozitivně hodnotíme současnou podobu návrhů nařízení, zejména vítáme silný 
akcent na udržitelný rozvoj měst.

2. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z tohoto programového období
doporučujeme, aby pro naplnění cíle podporující udržitelný rozvoj měst byl na
české úrovni vybrán ze tří navržených nástrojů nástroj Integrovaných územních
investic (ITI).



3. V souladu se Souborem návrhů nařízení a aktuální podobou Strategie
regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR) navrhujeme použití nástroje ITI pro 13
městských aglomerací:

a) Sedm stávajících území ITI – Pražská metropolitní oblast, Brněnská
metropolitní oblast, Ostravská metropolitní oblast, Plzeňská metropolitní
oblast, Hradecko-pardubická aglomerace, Ústecko-chomutovská
aglomerace, Olomoucká aglomerace.

b) Šest současných IPRÚ – Českobudějovická aglomerace, Jihlavská
aglomerace, Karlovarská aglomerace, Liberecko-jablonecká aglomerace,
Mladoboleslavská aglomerace, Zlínská aglomerace.

V tomto směru vítáme také to, že MMR akceptovalo jeden z bodů Pozičního dokumentu
měst a pracuje na jednotném vymezení aglomerací. Zároveň upozorňujeme, že nové a
jednotné vymezení aglomerací vyvolá nutnost změny právních dokumentů, zejména
zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a apelujeme na rychlost řešení
obou těchto bodů (vytyčení území a změnu zákona).



4. Vítáme povinnou minimální alokaci na úrovni 6 % z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR) na udržitelný rozvoj měst, která by měla být čerpána
nástrojem ITI (viz bod 2), ale požadujeme na národní úrovni jednat o zvýšení
tohoto procenta a dále o vyčlenění prostředků pro udržitelný rozvoj měst také
v dalších fondech, především Fondu soudržnosti (FS) a Evropském sociálním
fondu plus (ESF+). Zároveň po zkušenostech z tohoto období požadujeme, aby
vybraná témata a vyčleněná procenta (prostředky) byly definovány v některém
závazném dokumentu (například Dohodě o partnerství, Národním dokumentu
pro územní dimenzi apod.). Jsme připraveni představit v dohledné době návrh
klíčových urbánních témat, které bychom chtěli řešit v rámci územní dimenze
kohezní politiky po roce 2020, včetně podílů jednotlivých cílů politiky.



5. Velice pozitivně hodnotíme základní definici Územních strategií, které kromě
popisu integrovaného přístupu mohou obsahovat i seznam konkrétních operací
(projektů), které mají být podporovány. Nadále podporujeme rozvoj území na
základě široce akceptované metropolitní/aglomerační strategie a podporujeme
možnost aktualizace stávajících strategií tak, aby zahrnovaly všechna
identifikovaná témata financovatelná z různých zdrojů: nadnárodních, EU,
národních i vlastních. Upozorňujeme, že nadále požadujeme možnost
financování integrovaných strategií multizdrojově – tedy nejen vyčleněním
alokace v rámci EU fondů, ale i alokace v rámci národních zdrojů. Jsme
připraveni aktivně jednat s MMR o implementaci tohoto bodu a také
o vydefinování témat pro národní výzvy (například na základě integrovaných
strategií nebo zpracované Analýzy potřeb měst a obcí ČR).



6. I nadále požadujeme vznik jednoho operačního programu pro urbánní/územní
dimenzi v gesci MMR, který by měl absorbovat klíčové aktivity z Cílů politiky 1-5.

7. Statutární města si také uvědomují nutnost zacílení intervencí do menších měst,
která jsou v SRR definována jako „regionální centra“. Současně doporučujeme,
aby budoucí operační program zaměřený na územní dimenzi zacílil výzvy přímo
na žadatele z těchto regionálních center. Podkladem pro definování témat by
měla být např. Analýza potřeb měst a obcí ČR.



• Tento návrh dne 7. 9. 2018 podpořil i mimořádný sněm SMO ČR.

• V následujících dnech s ním bude seznámena i ministryně pro místní rozvoj Klára
Dostálová.

• Vyjednáváním za statutární města byli pověřeni: primátor Brna Petr Vokřál,
primátor Karlových Varů Petr Kulhánek a zastupitelka Štěpánka Fraňková;
společně s nimi vede jednání primátor Pardubic Martin Charvát



HLAVNÍ ZÁVĚRY PRO MĚSTO PARDUBICE
Pokud se podaří prosadit nástroj ITI na úrovni měst a jejich zázemí, bude nutné 
reflektovat následující body:

• Příležitostí je včasnost znalosti témat a rezervace prostředků v ITI;
• příležitostí i rizikem je možnost obsažení konkrétních projektů ve Strategii –

v letech 2019-2020, kdy bude probíhat zpracování strategií, bude nutné 
vydefinovat klíčové projekty města a aglomerace pro realizaci v letech 2021-
2027;

• rizikem je také:
• tlak na čerpání v první polovině období
• zkrácení nového období o rok (n+2)
• překryv současného období (do konce roku 2023) a začátek nového (začátek 

2021) 
→ vzhledem ke zkušenostem s přípravou a realizací projektů města, kdy příprava a 
realizace investičních projektů obvykle trvá 4-8 let, je nutné zahájit přípravu 
projektů již v roce 2019.



Návrhu usnesení č. 1 
bod č. 16 schůze RmP 17. 09. 2018, bod č. 18 jednání ZmP 20. 9. 2018   
 
Příloha č. 1.0  
 

Směnná smlouva 
 

Tato směnná smlouva (dále jen „smlouva“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 
těmito smluvními stranami: 
 
 
Rozvojový fond Pardubice a.s.  
se sídlem: třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1822 
IČ:   25291408  
DIČ: CZ25291408  
zastoupená: Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva 
(dále jako „první směňující“) 
 
a 
 
statutární město Pardubice  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
zastoupené:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jako „druhý směňující“) 
 
(První směňující a druhý směňující dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 
„smluvní strana“) 
 
 

Smluvní strany ujednávají následující: 
 
 
1 Definice věci prvního směňujícího 
 
1.1 V této smlouvě „věc č. 1“ znamená ideální spoluvlastnický podíl ve výši jedné poloviny vzhledem 
k celku této nemovitosti: 
pozemek – stavební parcela číslo st. 166/1 o výměře 375 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba, č. p. 29, příslušná k části obce Pardubice-Staré Město, přičemž uvedená 
nemovitost leží v katastrálním území Pardubice, obec Pardubice. 
 
1.2 Věc č. 1 je zapsána na listu vlastnictví č. 12883, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice. 
 
2 Definice věci druhého směňujícího 
 
2.1 V této smlouvě „věc č. 2“ znamená  výlučné  vlastnictví  této  nemovitosti:  
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pozemek – stavební parcela číslo st. 782/3 o výměře 297 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je stavba č. p. 86, příslušná k části obce Zelené Předměstí, přičemž uvedená nemovitost leží 
v katastrálním území Pardubice, obec Pardubice. 
 
2.2 Věc č. 2 je zapsána na listu vlastnictví č. 50001, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice. 
 
2.3 Věc č. 1 a věc č. 2, společně též jako „věci“, není-li třeba užít konkrétního označení každé z nich. 
 
 
 
3 Předmět smlouvy 
 
3.1 Předmětem této smlouvy je směna věci č. 1 a věci č. 2 mezi prvním směňujícím a druhým 
směňujícím. 
 
4 Prohlášení prvního směňujícího 
 
4.1 První směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci č. 1. 
 
4.2 První směňující prohlašuje, že věc č. 1 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné 
dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných 
břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních kromě těch, která vyplývají z nájemních 
smluv, které první směňující uzavřel s Českým rozhlasem a Centrem pro otevřenou kulturu, 
příspěvkovou organizací.  
4.3 Druhý směňující prohlašuje, že si věc č. 1 řádně prohlédl a seznámil se se stavem věci č. 1 před 
uzavřením této smlouvy. 
 
4.4 První směňující prohlašuje, že věc č. 1 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného 
řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí. 
 
4.5 První směňující prohlašuje, že nebyla k vymožení pohledávky za prvním směňujícím nařízena 
exekuce či soudní výkon rozhodnutí, ani se první směňující nenachází v takové situaci, kdy by 
takováto skutečnost hrozila. 
 
4.6 První směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné 
pohledávky, které by ohledně věci č. 1 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána 
v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně 
věci č. 1 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru 
nemovitostí tak není v této souvislosti u věci č. 1 vedena žádná poznámka či plomba. 
 
5 Prohlášení druhého směňujícího 
 
5.1 Druhý směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věci č. 2. 
 
5.2 Druhý směňující prohlašuje, že věc č. 2 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné 
dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných 
břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních kromě nájemní smlouvy, kterou druhý 
směňující uzavřel s Mgr. Davidem Hůlkem, IČ 68458673. 
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5.3 První směňující prohlašuje, že si věc č. 2 řádně prohlédl a seznámil se se stavem věci č. 2 před 
uzavřením této smlouvy. 
 
 
5.5 Druhý směňující prohlašuje, že věc č. 2 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného 
řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí. 
 
 
5.6 Druhý směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné 
pohledávky, které by ohledně věci č. 2 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána 
v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně 
věci č. 2 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru 
nemovitostí tak není v této souvislosti u věci č. 2 vedena žádná poznámka či plomba. 
 
6 Cena  
 
6.1 Cena věci č. 1 dle znaleckého posudku Ing. Jany Machkové, č. 2306-16/18 ze dne 3. 4. 2018, činí 
10 570 000,-Kč (slovy: Desetmilionůpětsetsedmdesáttisíc Kč) a cena směňované  věci č. 2 dle 
znaleckého posudku Ing. Jany Machkové, č. 2292-02/18 ze dne 26. 1. 2018, činí 12 740 000,-Kč (slovy: 
Dvanáctmilionůsedmsetčtyřicettisíc Kč)   
 
6.2 Na vyrovnání rozdílu mezi hodnotami směňovaných nemovitých věcí zaplatí první směňující 
druhému směňujícímu částku 2 170 000,-Kč (slovy: Dvamilionystosedmdesáttisíc Kč), do 15 dnů ode 
dne provedení vkladu vlastnických práv podle směnné smlouvy do katastru nemovitostí. Úhrada 
bude uhrazena  na  účet druhého směňujícího č. ú…………………….. 
 
 
7 Předání věci č. 1 
 
7.1 První směňující je povinen předat věc č. 1 druhému směňujícímu ke dni podání návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí. 
 
7.2 Předání a převzetí věci č. 1 potvrdí smluvní strany svým podpisem na předávacím protokolu. 
 
 
8 Předání věci č. 2  
 
8.1 Druhý směňující je povinen předat věc č. 2  prvnímu  směňujícímu  ke dni podání návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí. 
 
8.2 Předání a převzetí věci č. 2 potvrdí smluvní strany svým podpisem na předávacím protokolu. 
 
 
9 Přechod nebezpečí škody na věci č. 1 
 
9.1 Nebezpečí škody na věci č. 1 přechází z prvního směňujícího na druhého směňujícího okamžikem 
převzetí  věci č. 1 druhým směňujícím. 
 
10 Přechod nebezpečí škody na věci č. 2 
 
10.1 Nebezpečí škody na věci č. 2 přechází z druhého směňujícího na prvního směňujícího okamžikem 
převzetí věci č. 2 prvním směnujícím. 
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11 Katastr nemovitostí 
 
11.1 Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo ke směňovaným věcem vzniká až 
vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na 
vklad. 
 
11.2 Návrh na vklad vlastnického práva k věci č. 1 ve prospěch druhého směňujícího a na vklad 
vlastnického práva k věci č. 2 ve prospěch prvního směňujícího podají u příslušného katastrálního 
úřadu první směňující a druhý směňující neprodleně po nabytí účinnosti této. 
 
 
11.3 V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, smluvní strany se 
zavazují znovu uzavřít tuto smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či 
požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
splněny. 
 
12 Daně a poplatky za věc č. 1 a za věc č. 2 
 
12.1 Smluvní strany tímto výslovně ujednávají, že poplatníkem daně z nabytí nemovité věci č. 1 je 
druhý směňující, jenž je od platby této daně osvobozen.  
 
12.2 Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem věci č. 1 a věci č. 2 je povinen 
zaplatit první směňující. 
 
13 Daně a poplatky za věc č. 2 
 
13.1 Smluvní strany tímto výslovně ujednávají, že poplatníkem daně z nabytí nemovité věci č. 2 je 
první směňující. 
 
 
14 Odstoupení od smlouvy prvního směňujícího 
 
14.1 První směňující má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení 
druhého směňujícího uvedené v článku 5 této smlouvy ukáže jako nepravdivé. 
 
14.2 Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 
 
15 Odstoupení od smlouvy druhého směňujícího 
 
15.1 Druhý směňující má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení 
prvního směňujícího uvedené v článku 4 této smlouvy ukáže jako nepravdivé anebo prvý směňující 
neuhradí rozdíl mezi hodnotami směňovaných věcí ve výši 2. 170.000,-Kč ve lhůtě uvedené v čl. 6.2 
této smlouvy. 
 
15.2 Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 
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16 Vyšší moc 
 
16.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této smlouvy 
po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých 
povinností z této smlouvy v důsledku vyšší moci předešly. 
 
16.2 Za vyšší moc je pro účely této smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních 
stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku 
této smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, 
výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo 
jakoukoliv kontrolu smluvních stran. 
 
16.3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této smlouvy pozastavuje do doby odstranění 
následků vyšší moci. 
 
17 Rozhodné právo 
 
17.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2184 násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
18 Vedlejší ustanovení  
 
18.1 Vzhledem k tomu, že se obě smluvní strany stanou po provedení vkladu vlastnických práv podle 
této směnné smlouvy do katastru nemovitostí ideálními spoluvlastníky, každá s podílem ve výši jedné 
poloviny vzhledem k celku věci č. 1, dohodly si smluvní strany následující základní principy užívání 
společné věci č. 1  
 
18.2 První směňující bude výhradně užívat prostory v rozsahu, v jakém jsou při podpisu této smlouvy 
užívané na základě nájemní smlouvy Českým rozhlasem (cca 37,5 % z celkové plochy). Detailní 
vymezení těchto prostor je specifikováno zákresem v projektové dokumentaci, jež je přílohou č. 1 
této smlouvy.  
 
18.3 Druhý směňující bude výhradně užívat prostory v rozsahu, v jakém jsou při podpisu této smlouvy 
užívané na základě nájemní smlouvy Centrem pro otevřenou kulturu (cca 62,5 % z celkové plochy).  
Detailní vymezení těchto prostor je specifikováno zákresem v projektové dokumentaci, jež je 
přílohou č. 1 této smlouvy.  
18.4 První směňující bude zajišťovat správu věci č. 1 v rozsahu odpovídajícímu platné legislativě a 
potřebám řádného užívání nemovitostí. 
 
18.5 Smluvní strany si sjednaly, že se druhý směňující bude podílet na nutných provozních nákladech 
opravách a investicích do společné věci č. 1 ve výši 50 % a první směňující v rozsahu 50 %, a to na 
základě čtvrtletního vyúčtování, zpracovaného prvním směňujícím (správcem). K vyúčtovaným 
provozním   nákladům  druhého směňujícího  bude    připočtena odměna správce za správu ve výši  
4.000,- Kč měsíčně. Odměna již obsahuje kompenzaci pro prvního směňujícího za nižší výměru 
užívaných prostor.  Náklady na elektrickou energii, vodu a topení si bude každý ze spoluvlastníků 
hradit svým nákladem dle skutečné spotřeby toho kterého spoluvlastníka věci č.1.  
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18.6 Drobné opravy v prostorách věci č. 1 jsoucích ve výlučném užívání a revize zařízení sloužící 
těmto prostorám, zajišťuje správce, ale hradí je v plném rozsahu spoluvlastník, který je má ve 
výlučném užívání.  
 
18.7 Obě smluvní strany mohou prostory ve svém výhradním užívání přenechat bez souhlasu 
druhého spoluvlastníka k úplatnému či neúplatnému užívání dalších fyzických či právnických osob. 
 
18.8 V případě sporu o nutnost opravy či investice bude rozhodnuto podle stanoviska či posudku 
externí odborné firmy, jež bude vybrána po vzájemné dohodě smluvních stran této smlouvy. 
 
18.9 Podrobnější úpravu společného užívání věci č. 1 bude definovat samostatná smlouva.  
 
 
19 Závěrečná ustanovení 
  
19.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a všech 
jejích náležitostech, které smluvní strany 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. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen 
formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran, 
přičemž podpisy obou smluvních stran musí být připojeny na téže listině a uzavření takového 
dodatku musí být v souladu s platnou právní úpravou. Smluvní strany sjednávají, že § 564 
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou 
smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodů nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, 
a i když již bylo započato s plněním. 
 
19.2 S ohledem na charakter a obsah této smlouvy považují smluvní strany její jednotlivá ustanovení 
za oddělitelná, a v případě, že se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či 
nevykonatelným, považují smluvní strany ostatní ustanovení této smlouvy za platná a vykonatelná. 
 
 
19.3 V okamžiku, kdy se smluvní strany dozví o neplatnosti či nevykonatelnosti určitého ustanovení 
této smlouvy, zavazují se nahradit bez zbytečného odkladu toto ustanovení jiným platným a 
vykonatelným ustanovením, jehož obsah a účel bude co možná nejbližší obsahu a účelu původního 
ustanovení této smlouvy. 
 
19.4 Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky 
nabídky. 
 
19.5 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis této 
smlouvy a 1 stejnopis této smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí. 
 
19.6 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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19.7 Smluvní strany se dohodly, že druhý směňující bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy druhý směňující bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
 
19.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 
 
19. 9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
19. 10 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství  
             (§ 504 OZ). 
 
19.11 První směňující souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
druhým směňujícím. Souhlas uděluje prvý směňující na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje 
dobrovolně 
 
 
 
V Pardubicích dne …………………………..                                          V Pardubicích dne ……………………………..  
                            
 
 
 
………………………………………………                                                          …………...…………………………………. 
Rozvojový fond Pardubice a.s.     Statutární město Pardubice                             
Jiří Komárek       Ing. Martin Charvát                                                                                                
místopředseda představenstva      primátor                                                                                      
  
 
 
Doložka o platnosti právního úkonu podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění: 
 
Souhlas k uzavření této Smlouvy vyjádřilo Zastupitelstvo statutárního města Pardubic usnesením č. 
___________ ze dne_____________. 
 
 
 
 
 
 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
1.1 Zákres v projektové dokumentaci vymezující prostory věci č. 1  
1.2 Přehled výměr – věc č. 1 (objekt čp. 29, ul. Sv. Anežky České, Pardubice)  



Příloha Směnné smlouvy č. 1.2  
 
 
 
Nemovitost čp. 29, ulice Sv. Anežky České, Pardubice    
 
PŘEHLED VÝMĚR      /  aktualizace ze dne 6. 9. 2018 /  

 
      Podlaží    prostor                                           popis prostoru     výměra v m2 

1. PP NP 101  město/COK  ateliér     147,30 
  NP 108  RFP a.s./ČR sklad        5,68 
  Společné prostory        30,30 
 
1. NP NP 106  město/COK divadelní klub   108,12      
  NP 107  město/COK prodejna, kancelář    29,22 
    město/COK   WC pro 106 a 107        9,60     
                        
  Zpevněná plocha:   
  NP 106  město/COK zpevněná plocha  31,60  
  NP 201  RFP a.s./ČR   zpevněná plocha   19,40 
  Spol. prostory   zpevněná plocha  34,00     
  Spol. prostory    zpevněná plocha  37,70 (34,0 + 3,7 dř. přístřešky) 
 
  Společné prostory   vnitřní    73,80 
 
2. NP NP 102  město/COK kancelář   57,30 
  NP 105  město/COK divadlo    144,6 
  Společné prostory      23,20 
 
3. NP NP 103  město/COK kancelář   60,00 
  NP 105  město/COK divadlo    24,10      

město/COK    WC pro veřejnost  10,00  
Společné prostory      34,00 

 
4. NP NP 104  RFP a.s./ČR kanceláře   179,60 
  Společné prostory        17,20 
 
Mezipatro NP 104 RFP a.s./ČR kancelář   64,00 
 
5. NP NP 104  RFP a.s./ČR  studio    66,30 
    RFP a.s./město  technické zázemí VZT  10,20 
  společné prostory        4,60 
 

 

 

 

 

 



Sumarizace:  
RFP a.s. / ČR 104      309,90 
   108          5,68 
   201 (zpevněná plocha)      19,40  
   Celkem      334,98  
 
Rozvojový fond Pardubice a.s./město Pardubice   10,20 

 
Celkem město / COK  

101      147,30 
   102      57,30 
   103      60,00 
   105      178,70   
   106      149,32  
   107      29,22 
   Celkem      621,84     
  

Společné prostory       184,00 
zpevněná plocha         37,70 
úklidová komora 2. NP (pro úklid spol. prostor)       2,00 
Celkem         223,70 

 
 

     

 

   

Náklady dle spoluvlastnického podílu na společných prostorách – hrazeno jednou polovinou 

Náklady na vyúčtování služeb – dle skutečnosti (rozúčtováno dle platné legislativy) 

Náklady na opravy – dle výlučného užívání – každý samostatně 

 

Rozvojový fond Pardubice a.s.   35 %  (334,98 m2) 

Statutární město Pardubice    65 %  (621,84 m2) 

 

 

Použité zkratky:  
 RFP a.s. – akciová společnost Rozvojový fond Pardubice (jediným akcionářem je město Pardubice)  
ČR          – Český rozhlas  
 COK       – Centrum pro otevřenou kulturu (příspěvková organizace města Pardubice) 

















Návrh usnesení č. 1 

bod č. 16 schůze RmP 17. 09. 2018, bod č. 18 jednání ZmP 20. 9. 2018   
 

 

Příloha č. 1.3 

D O H O D A 

spoluvlastníků o užívání společné věci 

Tato dohoda o společném užívání nemovitosti (dále jen „dohoda“) byla uzavřena níže uvedeného dne, 
měsíce a roku mezi těmito stranami: 

Rozvojový fond Pardubice a.s.  

se sídlem: třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1822 

IČ:   25291408  

DIČ: CZ25291408  

zastoupená: Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva 

(dále jako „fond“) 

 

a 

Statutární město Pardubice  

se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  

IČ: 00274046 

DIČ: CZ00274046 

zastoupené:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

(dále jako „město“) 

 

(fond a město dále též společně jako „strany“ a každý jednotlivě jako „strana“) 

 

Strany ujednávají následující: 

 

1. Předmět dohody 

Tato dohoda upravuje spoluužívání stavební parcely č. 166/1 v obci a katastrálním území Pardubice, 
jejíž součástí je na ní stojící objekt k bydlení č. p. 29 v Pardubicích – Starém městě, v ulicí Svaté Anežky 
České (dále jen „nemovitost“), po dobu, po kterou bude nemovitost ve spoluvlastnictví stran, každé 
z nich jednou polovinou. 



 

 

2. Základní principy spoluužívání 

Základní principy užívání nemovitosti strany dohodly již v rámci právního jednání, jehož následkem je 
nemovitost ve spoluvlastnictví stran, každé z nich jednou polovinou (dále jen „smlouva“), takto: 

2.1 Fond bude výhradně užívat prostory v rozsahu, v jakém jsou specifikovány zákresem v projektové 
dokumentaci, jenž je přílohou č. 1 smlouvy a Přehledu výměr objektu č.p. 29, ul. Sv. Anežky České, 
Pardubice, jenž je přílohou č. 2 smlouvy 

2.2 Město bude výhradně užívat prostory v rozsahu, v jakém jsou specifikovány zákresem v projektové 
dokumentaci, jenž je přílohou č. 1 smlouvy a Přehledu výměr objektu č.p. 29, ul. Sv. Anežky České, 
Pardubice, jenž je přílohou č. 2 smlouvy 

2.3 Fond bude zajišťovat správu nemovitosti v rozsahu odpovídajícímu platné legislativě a potřebám 
řádného užívání nemovitostí. 

2.4 Město se bude podílet na nutných provozních nákladech, opravách a investicích do nemovitosti ve 
výši 50 % a fond v rozsahu 50 %, a to na základě čtvrtletního vyúčtování, zpracovaného fondem. K 
vyúčtovaným provozním nákladům města bude připočtena odměna fondu za správu ve výši 4.000,- Kč 
měsíčně + příslušné DPH. Odměna již obsahuje kompenzaci pro fond za nižší výměru užívaných prostor.  
Náklady na elektrickou energii, vodu a topení si bude každá ze stran hradit svým nákladem dle skutečné 
spotřeby té které strany. 

Za skutečnou spotřebu se v případě, kdy není možné osadit prostory měřícími přístroji se považuje 
rozúčtování služeb na základě právního předpisu dle platných zákonů a vyhlášek (zákon č. 67/2013 Sb. 
včetně novely 104/2015 Sb. a zákon č. 318/2012 Sb. včetně novely 103/2015). 

Vyúčtování služeb pro objekt č.p. 29, ul. Svaté Anežky České se bude provádět takto: 
! náklady za spotřebu vody se rozúčtují dle počtu osob 
! náklady za spotřebu tepla se rozúčtují dle vytápěné podlahové plochy 
! náklady za spotřebu SRV (srážkovou vodu) se rozúčtují dle pronajaté plochy 
! náklady za spotřebu společné el. energie se rozúčtují dle počtu osob 
! náklady za úklid společných prostor se rozúčtují dle počtu osob 
! náklady za používání výtahu se rozúčtují dle počtu osob 

 

Zálohy na služby budou hrazeny měsíčně.   dle výpočtových listů, které budou přílohou této smlouvy. 

2.5 Opravy v prostorách nemovitosti jsoucích ve výhradním užívání a revize zařízení sloužící těmto 
prostorám zajišťuje správce, ale hradí je v plném rozsahu strana, která je má ve výhradním užívání.  

2.6 Strana může prostory ve svém výhradním užívání přenechat bez souhlasu druhé strany k úplatnému 
či neúplatnému užívání dalších fyzických či právnických osob. Tuto změnu nahlásí správci domu 
zároveň s počtem osob, které budou prostory užívat, což bude sloužit jako podklad pro zpracování 
vyúčtování služeb.  

2.7 V případě sporu o nutnost opravy či investice bude rozhodnuto podle stanoviska či posudku externí 
odborné firmy, jež bude vybrána po vzájemné dohodě stran. 

 

3. Podrobnější úprava společného užívání nemovitosti 



3.1 Strany potvrzují, že se každá z nich seznámila se stavem prostor, které bude výhradně užívat.  
Strany se zavazují tyto prostory užívat tak, aby nedošlo k jejich poškození či nepřiměřenému 
opotřebení (dále jen „škoda“).  

3.2 Způsobí-li fond porušením povinnosti uvedené v bodu 3.1 škodu, nahradí ji uvedením do 
předešlého stavu. Způsobí-li město porušením povinnosti uvedené v bodu 3.1 škodu, nahradí ji 
v penězích k rukám správce domu a ten zajistí uvedení do předešlého stavu. 

3.3 Strany se zavazují o prostory v jejich výhradním užívání řádně pečovat, užívat je pouze k obvyklým 
účelům a svým nákladem zajišťovat jejich běžnou údržbu, zejména pravidelné čištění plynových či 
elektrických spotřebičů, opravy omítek, odhmyzování, zasklívání rozbitých oken, výměny zámků, 
čištění skleněných výplní a osvětlení.   

3.4 Revizemi zařízení sloužících prostorám ve výhradním užívání jsou zejména všechny povinné 
prohlídky, pravidelné revize elektro, plynu a hasicích přístrojů.   

3.5 Každá ze stran bude zajišťovat a hradit opravy takových zařízení, která budou sloužit výhradně 
jejímu zvláštnímu účelu, např. reklamní tabule, zařízení interiéru apod. 

3.6 Správa nemovitosti (bod 2.3) zahrnuje opravy neuvedené v bodě 3.6, zejména opravy společných 
prostor a udržování podstaty objektu uvedeného v bodu 1 a společných zařízení. 

 3.7 Město se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit správci potřebu oprav v prostorách v jeho 
výhradním užívání, kterou má zajistit správce. Pro náhradu škody způsobené porušením této 
povinnosti se užije bod 3.2 obdobně. 

3.8 Město umožní správci nebo jeho zástupci přístup do prostor ve výhradním užívání města za účelem 
zajištění správy nemovitosti během obvyklé pracovní doby.  Je-li to nezbytné k zabránění škodě nebo 
hrozí-li jinak nebezpečí z prodlení, umožní přístup kdykoli. 

3.9 Každá ze stran odpovídá za dodržování povinností v oblastech požární ochrany, bezpečnosti práce 
a hygieny v prostorách v jejím výhradním užívání. 

3.10 Každá ze stran je oprávněna opatřit nemovitost štíty, návěstími a podobnými znameními 
v souladu se stanoviskem odboru správních agend – oddělení státní památkové péče MmP, protože se 
jedná o nemovitou kulturní památku. 

3.11 Každá ze stran bude likvidovat odpady v souladu s právními předpisy. 

 

4 Závěrečná ujednání 

4.1 Tato dohoda blíže upřesňuje a rozvádí vedlejší ujednání smlouvy a představuje úplnou dohodu 
stran o předmětu této dohody a všech jejích náležitostech, které strany chtěly v dohodě ujednat, a 
které považují za důležité pro závaznost této dohody. Žádný projev stran učiněný při jednání o této 
dohodě, ani projev učiněný po uzavření této dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Měnit nebo doplňovat text 
dohody je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou 
stran, přičemž podpisy obou stran musí být připojeny na téže listině a uzavření takového dodatku musí 
být v souladu s platnou právní úpravou. Strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, 
tzn. měnit nebo doplňovat text dohody je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma stranami. Možnost měnit dohodu jinou formou strany vylučují. Za písemnou formu není pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z 
důvodů nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a i když již bylo započato s plněním. 



4.2 S ohledem na charakter a obsah této dohody považují strany její jednotlivá ujednání za oddělitelná, 
a v případě, že se jakékoli ujednání této dohody stane neplatným či nevykonatelným, považují smluvní 
strany ostatní ujednání této dohody za platná a vykonatelná. 

4.3 V okamžiku, kdy se strany dozví o neplatnosti či nevykonatelnosti určitého ujednání této dohody, 
zavazují se nahradit bez zbytečného odkladu toto ujednání jiným platným a vykonatelným ujednáním, 
jehož obsah a účel bude co možná nejbližší obsahu a účelu původního ujednání této dohody. 

4.4 Odpověď strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této dohody, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.  

4.5 Tato dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá strana obdrží 1 stejnopis této dohody. 

4.6 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní nebo budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této dohody, ledaže je v dohodě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud 
mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

4.7 Strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody město 
bezodkladně informuje správce, nebyl-li kontaktní údaj správce uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

4.8 Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Účinnosti nabývá dohoda 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 

4. 9. Strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, 
je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

4.10 Strany prohlašují, že žádná část dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
občanského zákoníku). 

4.11 Fond souhlasí se zpracováním svých v dohodě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem. 
Souhlas uděluje fond na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

 

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

                            

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

Rozvojový fond Pardubice a.s.     Statutární město Pardubice                            
Jiří Komárek       Ing. Martin Charvát                                                                                                
místopředseda představenstva      primátor                                                                                                  
  

Doložka o platnosti právního úkonu podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
v platném znění: 



 
Souhlas k uzavření této dohody vyjádřilo Zastupitelstvo statutárního města Pardubic usnesením 
č. ___________ ze dne_____________. 
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
 
 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě usnesení 
č. Z/…/2018 ze dne 20. 9. 2018 
  

 
vydává dodatek č. 4  ke zřizovací listině  

 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice, Staňkova 128 
 

vydané dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1-3 
 
 

v tomto znění: 
 

 
 

Čl. I 
 

Čl. V Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku  -  se mění tak, že 
nově zní: 
  
1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle příspěvkové 
organizace. 
 
Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2009: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek:       87 852,40 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek:  7 276 581,79 Kč 
Celkem:     7 364 434,19 Kč 
 



[Sem zadejte text.] 
 

Strana 2 (celkem 2)  
 

2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který příspěvková organizace nabyla a nabývá svou 
činností hlavní nebo doplňkovou, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou majetku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku. 

 
3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 

poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,...), nabývá 
organizace do svého vlastnictví. 

 
4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření. 
 
5. Organizace dále užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce  

na dobu a za podmínek v této smlouvě vymezených. Případné změny předmětu výpůjčky budou řešeny 
dodatkem smlouvy o výpůjčce. 

 
6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  v 
provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize a 
technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele  

6.6  

Při pořizování movitého majetku: 
! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky popř. služby dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 
bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky dle 
§ 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
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s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru zřizovatele. 

6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 

O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny a v 
platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města 
Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2018. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice, Staňkova 128, vydané dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 - 3.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě usnesení 
č. Z/…/2018 ze dne 20. 9. 2018 
  

 
vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině  

 
 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 
 

schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 až 3 
 
 

v tomto znění: 
 

Čl. I 
 

Čl. V Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku  -  se mění tak, že 
nově zní: 
  
1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle příspěvkové 
organizace. 
 
Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2009: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek:       77 129,40 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek:  4 985 024,80 Kč 
Celkem:     5 062 154,20 Kč 
 

2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který příspěvková organizace nabyla a nabývá svou 
činností hlavní nebo doplňkovou, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou majetku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku. 
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3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 
poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,...), nabývá 
organizace do svého vlastnictví. 

 
4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření. 
 
5. Organizace dále užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce  

na dobu a za podmínek v této smlouvě vymezených. Případné změny předmětu výpůjčky budou řešeny 
dodatkem smlouvy o výpůjčce. 

 
6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  v 
provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize a 
technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele  

6.6  

Při pořizování movitého majetku: 
! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky popř. služby dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 
bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky dle 
§ 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru zřizovatele. 



 
 
Příloha návrhu usnesení č. 2 

Strana 3 (celkem 2)  
 

6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 

O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 

 

 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny       a 
v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2018. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951, schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 až 3.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát  
primátor města  
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 6 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě usnesení 
č. Z/…/2018 ze dne 20. 9. 2018 
  

 
vydává dodatek č. 6 ke zřizovací listině  

 
 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 
 

schválené dne 21. 9. 2017 ve znění dodatků č. 1 - 5 
 
 

v tomto znění: 
 

 
Čl. I 

 
Čl. V Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku  -  se mění tak, že 
nově zní 

1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  
ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle příspěvkové 
organizace. 
 
Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2009: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek:     152 938,40 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek:  4 090 243,53 Kč 
Celkem:     4 243 181,93 Kč 
 

2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který příspěvková organizace nabyla a nabývá svou 
činností hlavní nebo doplňkovou, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou majetku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku. 
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3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 

poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,...), nabývá 
organizace do svého vlastnictví. 

 
4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření. 
 
5. Organizace dále užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce  

na dobu a za podmínek v této smlouvě vymezených. Případné změny předmětu výpůjčky budou řešeny 
dodatkem smlouvy o výpůjčce. 

 
6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat                              
v provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize              
a technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele  

6.6  

Při pořizování movitého majetku: 
! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky popř. služby dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 
bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky dle 
§ 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 
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6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru zřizovatele. 

6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 

O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změny a          
v platnosti. Tento dodatek č. 6 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2018. 

 
2. Tento dodatek č. 6 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola    

Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 schválené dne 21. 9. 2017 ve znění dodatků č. 1-5.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Mgr. Martin Charvát 
primátor města  
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě usnesení 
č. Z/…/2018 ze dne 20. 9. 2018 
  

 
vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině  

 
 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 
 

schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 - 3 
 
 

v tomto znění: 
 

 
Čl. I 

 
Čl. V Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku  -  se mění tak, že 
nově zní: 
1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle příspěvkové 
organizace. 
 
Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2009: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek:     473 722,29 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek:  4 075 447,09 Kč 
Celkem:     4 549 169,38 Kč 
 

2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který příspěvková organizace nabyla a nabývá svou 
činností hlavní nebo doplňkovou, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou majetku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku. 
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3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 
poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,...), nabývá 
organizace do svého vlastnictví. 

 
4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření. 
 
5. Organizace dále užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce  

na dobu a za podmínek v této smlouvě vymezených. Případné změny předmětu výpůjčky budou řešeny 
dodatkem smlouvy o výpůjčce. 

 
6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  v 
provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize a 
technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele  

6.6  

Při pořizování movitého majetku: 
! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky popř. služby dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 
bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky dle 
§ 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru zřizovatele. 
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6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 

O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 

 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny 
a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2018. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice, Bratranců Veverkových 866 schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 – 3.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě usnesení 
č. Z/…/2018 ze dne 20. 9. 2018 
  

 
vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině  

 
 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 
 

schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 - 3 
 
 

v tomto znění: 
 

 
Čl. I 

 
1. Čl. V Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku  -  se mění 

tak, že nově zní:  
1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle příspěvkové 
organizace. 
 
 
Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2009: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek:     188 093,60 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek:  7 895 593,08 Kč 
Celkem:     8 083 686,68 Kč 
 

2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který příspěvková organizace nabyla a nabývá svou 
činností hlavní nebo doplňkovou, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou majetku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku. 
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3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 

poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,...), nabývá 
organizace do svého vlastnictví. 

 
4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření. 
 
5. Organizace dále užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce  

na dobu a za podmínek v této smlouvě vymezených. Případné změny předmětu výpůjčky budou řešeny 
dodatkem smlouvy o výpůjčce. 

 
6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  v 
provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize a 
technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele  

6.6  

Při pořizování movitého majetku: 
! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky popř. služby dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 
bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky dle 
§ 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 
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6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru zřizovatele. 

6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 

O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 

 
Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny                  
a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2018. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 - 3.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě usnesení 
č. Z/…/2018 ze dne 20. 9. 2018 
  

 
vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině  

 
 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 
 

schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 – 3 
 
 

v tomto znění: 
 

 
Čl. I 

 
Čl. V Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku  -  se mění tak, že 
nově zní: 
1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle příspěvkové 
organizace. 
 
Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2009: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek:      213 390,80 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek: 11 597 772,77 Kč 
Celkem:           11 811 163,57 Kč 
 

2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který příspěvková organizace nabyla a nabývá svou 
činností hlavní nebo doplňkovou, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou majetku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku. 
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3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 
poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,...), nabývá 
organizace do svého vlastnictví. 

 
4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření. 
 
5. Organizace dále užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce  

na dobu a za podmínek v této smlouvě vymezených. Případné změny předmětu výpůjčky budou řešeny 
dodatkem smlouvy o výpůjčce. 

 
6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  v 
provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize a 
technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele  

6.6  

Při pořizování movitého majetku: 
! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky popř. služby dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 
bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky dle 
§ 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru zřizovatele. 
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6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 

O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny               
a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2018. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 – 3.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 

 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě usnesení 
č. Z/…/2018 ze dne 20. 9. 2018 
  

 
vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině  

 
 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 
 

schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 – 3. 
 
 

v tomto znění: 
 

 
Čl. I 

 

Čl. V Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku  -  se mění tak, že 
nově zní: 
1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle příspěvkové 
organizace. 
 
Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2009: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek:       96 619,20 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek:  6 905 794,94 Kč 
Celkem:     7 002 414,14 Kč 
 

2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který příspěvková organizace nabyla a nabývá svou 
činností hlavní nebo doplňkovou, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou majetku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku. 
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3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 
poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,...), nabývá 
organizace do svého vlastnictví. 

 
4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření. 
 
5. Organizace dále užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce  

na dobu a za podmínek v této smlouvě vymezených. Případné změny předmětu výpůjčky budou řešeny 
dodatkem smlouvy o výpůjčce. 

 
6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  v 
provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize a 
technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele  

6.6  

Při pořizování movitého majetku: 
! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky popř. služby dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 
bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky dle 
§ 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru zřizovatele. 
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6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 

O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 

 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny                
a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2018. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 – 3.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,                 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě usnesení 
č. Z/…/2018 ze dne 20. 9. 2018 
  

 
vydává dodatek č. 4 ke zřizovací listině  

 
 
 

příspěvkové organizace  
 

Základní škola Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 
 

schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1 - 3 
 
 

v tomto znění: 
 

 
Čl. I 

 
Čl. V Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu k majetku  -  se mění tak, že 
nově zní: 
1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle příspěvkové 
organizace. 
 
Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2009: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek:     130 275,75 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek:  4 315 126,05 Kč 
Celkem:     4 445 401,80 Kč 
 

2. Veškerý majetek včetně finančních a věcných darů, který příspěvková organizace nabyla a nabývá svou 
činností hlavní nebo doplňkovou, nabývá do vlastnictví zřizovatele, s výjimkou majetku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku. 
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3. Majetek získaný na základě smluvního vztahu, ve kterém si poskytovatel vymíní, že vlastníkem 
poskytnutého majetku se stane pouze organizace (např. nadační příspěvek, dotace EU,...), nabývá 
organizace do svého vlastnictví. 

 
4. Majetek nabytý podle odst. 2 tohoto článku svěřuje zřizovatel příspěvkové organizaci k hospodaření. 
 
5. Organizace dále užívá nemovitý majetek zřizovatele na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce  

na dobu a za podmínek v této smlouvě vymezených. Případné změny předmětu výpůjčky budou řešeny 
dodatkem smlouvy o výpůjčce. 

 
6. Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 

6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  
s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat  v 
provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize a 
technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na majetku či 
vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace povinna provést 
okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně příslušnému odboru 
zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému souhlasu 
věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Pořízení movitého SW a HW majetku v jakékoliv hodnotě vyjma spotřebního materiálu, jako 
jsou např. tonery, klávesnice, myši, USB disky, kabely a redukce, podléhá předchozímu 
písemnému souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele  

6.6  

Při pořizování movitého majetku: 
! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky popř. služby dle § 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
ve znění pozdějších předpisů, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. Kč 
bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele, 

! s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky dle 
§ 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je 
organizace povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným 
zákonem. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

6.7 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a provádět jeho pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.8 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen v souladu 
s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému odboru zřizovatele. 
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6.9 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.10 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může organizace 
vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo prodat svěřený movitý 
majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti projektu. V takovém případě je 
k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně příslušného 
odboru zřizovatele. 

O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného majetku 
vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy inventarizační 
komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.11 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek. 

 

 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny                  
a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 10. 2018. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola 

Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 schválené dne 23. 9. 2014 ve znění dodatků č. 1  - 3.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Ing. Martin Charvát 
primátor města  
 
 



 

        Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1   
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D6131/00042/18 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 002 74 046, 
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: 

Most pro o.p.s., 
 sídlo: 17. listopadu 216, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,   
 IČ: 674 41 441, 
 číslo bankovního účtu: 3647353329/0800,  

 zastoupená: Mgr. Michaelou Davidovou, statutárním zástupcem  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 
1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 14. 03. 2018 podepsána Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D6131/00042/18 („Smlouva“) ve výši 58.700,- Kč na realizaci projektu 
"Integrační kurzy pro cizince". Dne 21. 08. 2018 požádal příjemce dotace o individuální dotaci 
z důvodu neustálého nárůstu počtu cizinců v Pardubicích a jejich zvýšenou poptávkou o tyto 
kurzy. S ohledem na tyto skutečnosti dochází na základě dohody smluvních stran ke změně 
Smlouvy týkající se navýšení původně schválené dotace o částku 30.000,- Kč dle následujícího 
článku tohoto dodatku (dále jen „dodatek“). 

 
 

III. Předmět dodatku 
 

        Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

1.    Článek IV. odst. 1 Smlouvy nově zní takto: 
„Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti pro rok 2018 ve výši 88 700,00 Kč (slovy: 
Osmdesátosmtisícsedmsetkorunčeských) na realizaci projektu „Integrační kurzy pro cizince“ (dále 
jen „projekt“).“ 

 
2.    V důsledku navýšení poskytované dotace dochází ke změně rozpočtové skladby nákladů 

projektu, a proto nedílnou součástí tohoto dodatku je rovněž nově zpracovaný nákladový 
rozpočet, který tvoří Přílohu č. 1 dodatku.    

 
 



 

IV. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ostatní ustanovení smlouvy č. D6131/00042/18 ze dne 14. 03. 2018 jsou nedotčená výše 

uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den 
od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a 

srozumitelný, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou 
vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  

 
4. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, 

z nichž poskytovatel obdrží jeden, příjemce jeden výtisk. 
 
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 
 

 
Příloha č. 1: rozpočet projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
.......................................................................... ....................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová  Mgr. Michaela Davidová  
 
 
 

 
Předmět tohoto dodatku ke smlouvě byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/          /2018  

ze dne 20.09.2018. 
Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí  

Magistrátu města Pardubic 
 
 
 

 
 
 



 

 

Žadatel
Název projektu
Rozpočet projektu na období

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky!

1. Provozní náklady celkem 56 250,00 12 480,00

1.1 Materiálové náklady celkem 10 000,00 1 387,00

10 000,00 1 387,00

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně:

1.2 Nemateriálové náklady celkem 40 000,00 9 244,00

     1.2.1 energie

     1.2.2 opravy a udržování
     1.2.3 cestovné

     1.2.4 ostatní služby 40 000,00 9 244,00

                právní a ekonomické služby

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)

40 000,00 9 244,00

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně:

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 6 250,00 1 849,00

telefony a internet 4 000,00 1 849,00

ostatní služby výše neuvedené (web, počítač. Síť, 
upgrade, grafik, pojištění, BOZP, úrazové pojištění 
zaměstnanců)

2 250,00

2. Osobní náklady celkem 212 184,00 76 220,00

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 268 434,00 88 700,00

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

Most pro o.p.s.
Integrační kurzy pro cizince

1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Věnujte,prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C

Nákladová položka
Celkové náklady na 

rok 2018

Přidělená dotace ze 
statutárního města 

Pardubice na rok 2018



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D6131/            /18 

 
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: 

Léthó, o.p.s. 
 sídlo: Pardubice – Černá za Bory, Na Rybníčkách 169, PSČ 533 01 
 IČ: 02450283 
 bankovní spojení: 115-1265640227/0100 
 zastoupená: Mgr. Miluší Horskou, statutárním zástupcem 
 (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 14.12.2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 07/2017 – 
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 a zdravotní 

oblasti pro rok 2018 ve výši 75 000,00 Kč (slovy: Sedmdesátpěttisíckorunčeských) na realizaci projektu 
v období od 01.11.2018 do 31.12.2019 v rámci podpory sociálního podnikání „Pracovní asistent“ (dále 
jen „projekt“). 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2019.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

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

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 17.08.2018 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 65133/2018,  

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 to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do  31.12.2019 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

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, 
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

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, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, 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 31.12.2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2019. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2019. 
 
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. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. 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.  

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



 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. 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. 

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

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

 
 



 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

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

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné číslo, 
e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  
 

6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně 
s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se uděluje na dobu 
neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

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

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

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

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom  

vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 



 

V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Miluše Horská 
           
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/           /2018 ze dne 20.09.2018   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Příloha č. 1   
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti  
Sociální podnikání   
Žadatel Léthó, o.p.s. 
Název projektu Pracovní asistent 

Rozpočet projektu na období 01.11.2018 – 31.12.2019 

   
Nákladová položka Celkové náklady na 

projekt 

Dotace ze statutárního 
města Pardubice na 

projekt 

1. Provozní náklady celkem 0,00 0,00 

1.1 Materiálové náklady celkem 0,00 0,00 

spotřeba materiálu 0,00 0,00 

drobný hmotný majetek 0,00 0,00 

      

      

       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně:     

1.2 Nemateriálové náklady celkem 0,00 0,00 

     1.2.1 energie 0,00 0,00 

     1.2.2 opravy a udržování 0,00 0,00 

     1.2.3 cestovné 0,00 0,00 

     1.2.4 ostatní služby 0,00 0,00 

                právní a ekonomické služby 0,00 0,00 

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze na 
prostory, kde je poskytována sociální služba) 0,00 0,00 

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně: 0,00 0,00 
     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00 
      
2. Osobní náklady celkem 100 000,00 75 000.00 
CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 100 000,00 75 000,00 
[1] DDHM - drobn! dlouhodob! hmotn! majetek   
[2] DDNM - drobn! nehmotn! majetek   

 



Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D6131/            /18 

 
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: 

 CEDR Pardubice o.p.s. 
 sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Jana Palacha 324, PSČ 530 02 
 IČ: 27547850 
 bankovní spojení: 273548987/0300 
 zastoupená: Mgr. Milanem Zaninou, statutárním zástupcem 
 (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 14.12.2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 07/2017 – 
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 investiční dotaci z Programu podpory v sociální a 

zdravotní oblasti pro rok 2018 ve výši 80 000,00 Kč (slovy: Osmdesátisíckorunčeských) na realizaci 
projektu v období 01.10.2018 – 30.11.2018 v rámci podpory sociálního podnikání „Pořízení  
štěpkovače pro rozšíření činnosti mobilní dílny“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Příjemce se zavazuje zajistit používání štěpkovače minimálně po dobu 3 let, s tím, že pakliže příjemce 
tento závazek poruší, bude se toto porušení příjemcova závazku považovat za neoprávněné použití 
dotace příjemcem.  

 
3. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

4. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

5. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz zejm. 
čl. 1 – až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 
kumulaci s jinou veřejnou podporou ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené 
míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která by 
v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální částku 
povolenou právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise /EU/ 
č. 1407/2013). 

 

6. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě fúze či 
změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce 
vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory. 

 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 30.11.2018.  
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

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

rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem dne 17.08.2018 a zaevidované poskytovatelem 
pod č. j. MmP 65142/2018,  

e) nepřevést majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace po dobu 3 let po ukončení projektu 
na jiného majitele 

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



 

g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do  31.12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

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

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

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

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

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané akce, 
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 

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, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, 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 31.12.2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2018. 



 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30.11.2018. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků. 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy a podmínkami uvedenými v Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. 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.  

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 
tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. m) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
5. 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. 

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

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

89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné číslo, 
e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále se 
smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  
 

6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně 



 

s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se uděluje na dobu 
neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

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

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

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom  

vyhotovení. 
 

 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Mgr. Milan Zanina 
           
 
 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/           /2018 ze dne 20.09.2018   

Marcela Ožďanová, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 
Magistrátu města Pardubic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Příloha č. 1     
Program podpory v sociální a zdravotní oblasti  
Sociální podnikání   
Žadatel CEDR Pardubice o.p.s. 

Název projektu 
Pořízení štěpkovače pro rozšíření 

činnosti mobilní dílny 
Rozpočet projektu na období 1.10.2018 - 31.11.2018 

Nákladová položka Celkové náklady na 
projekt 

Dotace ze 
statutárního města 

Pardubice  

1. Provozní náklady celkem 104 943,00 80 000,00 

1.1 Materiálové náklady celkem 104 943,00 80 000,00 

      

      

      

      
       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně: 
Pořízení investičního majetku - štěpkovač 104 943,00 80 000,00 

1.2 Nemateriálové náklady celkem 0,00 0,00 

     1.2.1 energie     

     1.2.2 opravy a udržování     

     1.2.3 cestovné     

     1.2.4 ostatní služby 0,00 0,00 

                právní a ekonomické služby     

                nájemné (požadovanou výši uplatněte pouze 
na prostory, kde je poskytována sociální služba)     

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně:     

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 0,00 0,00 

      

2. Osobní náklady celkem 0,00 0,00 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 104 943,00 80 000,00 

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

 



Příloha návrhu unsesení č. 1
Tabulka č. 1

Návrh investičních dotací z Programu podpory sportu 2018
 – podpora nákupu technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na území města Pardubic v roce 2018.

č. subjekt IČ cena žádost % upravená částka na max. 70% dotace
1 FK Pardubice, z.s. 27041549 145 079 Kč 100 000 Kč 68,9% 100 000 Kč
2 Fotbalový klub Pardubice, a.s. 27583473 179 900 Kč 100 000 Kč 55,6% 100 000 Kč
3 Hvězda Pardubice z.s. 26650193 109 990 Kč 77 020 Kč 70,0% 77 000 Kč
4 SK Nemošice, z.s. 42936942 139 900 Kč 97 900 Kč 70,0% 97 900 Kč
5 SK Pardubičky, z.s. 15049027 129 900 Kč 85 000 Kč 65,4% 85 000 Kč
6 Sportovní klub Dražkovice 46494910 114 990 Kč 80 000 Kč 69,6% 80 000 Kč
7 Tělovýchovná jednota PARAMO Pardubice z.s. 13583433 99 900 Kč 69 000 Kč 69,1% 69 000 Kč
8 TJ Sokol Mnětice z.s. 42941253 230 000 Kč 100 000 Kč 43,5% 100 000 Kč
9 TJ Sokol Rosice nad Labem z.s. 42941768 99 665 Kč 69 000 Kč 69,2% 69 000 Kč

Celkem 1 249 324 Kč 777 920 Kč 777 900 Kč



 
Příloha č. 2 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00XXX/18 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 FK Pardubice, z. s.,  
 sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 
 IČ: 27041549,  
 číslo bankovního účtu: 107-5353710297/0100, 
 zastoupený: Vladimírem Pitterem, členem výboru spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 
(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu – 
podpora technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na 
území města Pardubic v roce 2018 ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „nákup sekačky na trávu“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 28. 8. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. 68383/2018, 
e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 
f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 
g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 
(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 
rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 
(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 
doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

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

m) 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),  

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

 
 

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 31.12.2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  



2. 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, 
d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 
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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Vladimír Pitter 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 3 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00XXX/18 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Fotbalový klub Pardubice a. s.,  
 sídlo: K Vinici 1901, 530 02 Pardubice, 
 IČ 27583473,  
 číslo bankovního účtu: 43-1501110237/0100, 
 zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 
(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu – 
podpora technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na 
území města Pardubic v roce 2018 ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „nákup sekačky na trávu“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 28. 8. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. 68381/2018, 
e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 
f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 
g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 
(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 
rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 
(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 
doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

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

m) 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),  

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

 
 

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 31.12.2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  



2. 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, 
d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 
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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Vladimír Pitter 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 4 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00XXX/18 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Hvězda Pardubice z.s.,     
 sídlo: Čs. armády 2515, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

IČ: 26650193, 
 číslo bankovního účtu: 189185968/0300, 
 zastoupený: Ivou Toušovou, předsedkyní výboru a Ing. Janou Kárníkovou, místopředsedkyní výboru 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 
(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu – 
podpora technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na 
území města Pardubic v roce 2018 ve výši 77 000,- Kč (slovy: sedmdesátsedmtisíckorunčeských) na 
realizaci projektu „nákup sekačky na trávu“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 13. 8. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 63158/2018, 
e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 
f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 
g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 
(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 
rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 
(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 
doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

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

m) 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),  

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

 
 

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 31.12.2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  



2. 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, 
d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 
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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………………………………. 
 Iva Toušová 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Jana Kárníková 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 5 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00XXX/18 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 SK Nemošice z. s., 

 sídlo: Mnětická 252, Nemošice, 530 03 Pardubice, 

 IČ: 42936942,  

 číslo bankovního účtu: 1202888399/0800, 

 zastoupený: Jaroslavem Kozačkou, předsedou 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční 

podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

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

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

 

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 

schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 

(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 

Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 

dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 

Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 

obsahem řádně seznámil. 

 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 

určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout 

a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

  



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu – 

podpora technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na 

území města Pardubic v roce 2018 ve výši 97 900,- Kč (slovy: devadesátsedmtisícdevětset 

korunčeských) na realizaci projektu „nákup sekačky na trávu“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 14. 8. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 63784/2018, 

e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 

f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 

g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 

prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 

odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 

vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 

způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 

(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 

rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 

(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 

doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

l) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

m) 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),  

n) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

o) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 

příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 

předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

 

 

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 31.12.2018. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 

dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 

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

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

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  



2. 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, 

d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 

člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 

příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 

použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 

stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 

stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 

ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 

na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 

řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 

za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

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

poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, 

než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně 

závažných podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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



b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

jako smlouva veřejnoprávní.  

 

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

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

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

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

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

 

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

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 

uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 

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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

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

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 

své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Jaroslav Kozačka 

 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 6 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00XXX/18 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 SK Pardubičky, z.s., 
 sídlo: U Borku 371, Pardubičky, 530 03 Pardubice, 
 IČ: 15049027,  
 číslo bankovního účtu: 19-2516580287/0100, 
 zastoupený: Markem Tuťálkem, předsedou výboru 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 
(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu – 
podpora technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na 
území města Pardubic v roce 2018 ve výši 85 000,- Kč (slovy: osmdesátpěttisíckorunčeských) na 
realizaci projektu „nákup sekačky na trávu“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 1. 8. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. 59671/2018, 
e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 
f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 
g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 
(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 
rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 
(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 
doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

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

m) 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),  

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

 
 

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 31.12.2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  



2. 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, 

d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 
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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Marek Tuťálek 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 7 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00XXX/18 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Sportovní klub Dražkovice, 
 sídlo: Dražkovice 93, 533 33 Pardubice, 
 IČ: 46494910,  
 číslo bankovního účtu: 1202951319/0800, 
 zastoupený: Liborem Mazánkem, předsedou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 
(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu – 
podpora technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na 
území města Pardubic v roce 2018 ve výši 80 000,- Kč (slovy: osmdesáttisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „nákup sekačky na trávu“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 3. 9. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. 69963/2018, 
e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 
f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 
g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 
(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 
rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 
(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 
doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

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

m) 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),  

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

 
 

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 31.12.2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  



2. 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, 
d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 
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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Libor Mazánek 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 8 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00XXX/18 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Tělovýchovná jednota PARAMO PARDUBICE, z.s.,  

 sídlo: Josefa Poppera 18, Svítkov, 530 06 Pardubice, 

 IČ: 13583433,  

 číslo bankovního účtu: 2501065362/2010 

 zastoupený: Mgr. Zdeňkem Klimplem, předsedou 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční 

podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

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

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

 

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 

schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 

(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 

Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 

dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 

Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 

obsahem řádně seznámil. 

 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 

určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout 

a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou. 

  



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu – 

podpora technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na 

území města Pardubic v roce 2018 ve výši 69 000,- Kč (slovy: šedesátdevěttisíckorunčeských) na 

realizaci projektu „nákup sekačky na trávu“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 29. 8. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. 68507/2018, 

e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 

f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 

g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 

prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 

odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 

vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 

způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 

(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 

rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 

(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 

doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

l) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

m) 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),  

n) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

o) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 

příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 

předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

 

 

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 31.12.2018. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 

dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

 

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

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

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  



2. 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, 

d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 

člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 

příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 

použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 

stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 

stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 

ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních prostředků 

na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce 

se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 

řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 

za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

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

poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, 

než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za porušení méně 

závažných podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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



b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

jako smlouva veřejnoprávní.  

 

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

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

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

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

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

 

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

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 

uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 

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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

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

byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 

své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Zdeněk Klimpl 

 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 9 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00XXX/18 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČ: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
 Tělovýchovná jednota Sokol Mnětice z.s.,  

 sídlo: Černoborská 131, Mnětice, 530 02 Pardubice, 

 IČ: 42941253,  
 číslo bankovního účtu: 245255028/0300, 
 zastoupený: Rostislavem Bažantem, předsedou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 
(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu – 
podpora technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na 
území města Pardubic v roce 2018 ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) na realizaci 
projektu „nákup sekačky na trávu“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 29. 8. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. 68656/2018, 
e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 
f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 
g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 
(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 
rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 
(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 
doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

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

m) 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),  

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

 
 

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 31.12.2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  



2. 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, 
d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 
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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Rostislav Bažant 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 10 návrhu usnesení č. 1  

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/00XXX/18 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČ: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
 TJ Sokol Rosice nad Labem, z.s.,  
 sídlo: generála Svobody 432, Rosice, 533 51 Pardubice, 
 IČ: 42941768,  
 číslo bankovního účtu: 1203080359/0800, 
 zastoupený: Ing. Vratislavem Vojtíškem, předsedou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 
(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci investiční dotaci z Programu podpory sportu – 
podpora technického vybavení (sekaček na trávu) subjektům pečujících o travnaté sportovní plochy na 
území města Pardubic v roce 2018 ve výši 69 000,- Kč (slovy: šedesátdevěttisíckorunčeských) na 
realizaci projektu „nákup sekačky na trávu“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23. 8. 2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. 66773/2018, 
e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 
f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 
g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 
(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 
rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 
(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 
doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

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

m) 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),  

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

 
 

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 31.12.2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  



2. 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, 
d) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 
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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Vratislav Vojtíšek 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Přiřazeno Org. 
jednot

ka

Název Odstav
ec

Stav Původní KT Text úkolu Zodpovědná 
osoba

Nový KT

Hrdá 

Bohuslava

OMI Úkol na základě 

usnesení 

RM/4617/2013 

(11191)

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 RmP ukládá odboru majektu a investic MmP 

realizovat opatření,která jsou popsána v důvodové 

zprávě, směřující k uvolnění bytových jednotek v 

domech Jana Palacha č.p. 363 a 372; Bubeníkova 

č.p. 555 a 952; U Trojice č.p. 562; Rokycanova č.p. 

770; Nerudova č.p. 824; Jiráskova č.p. 967; 

Doubravice č.p. 48; Chrudimská č.p. 145; Wintrova 

II č.p. 974, Staňkova č.p. 1380 a v domech, 

určených k prodeji usnesením zastupitelstva města 

Pardubic č. 1080Z/2008 a 2163 Z/2010.

Z: Ing. Jiří Čáň,  vedoucí odboru majetku a investic

T: průběžně 

31.12.2020

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/3205/2016

4 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.06.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu 

o odkoupení stavebních úprav a zpevněných ploch 

vybudovaných na části p.p.č. 2499/135 o výměře 

1457 m2, části p.p.č. 2499/136 o výměře 55 m2 

k.ú. Pardubice od společnosti CERE Invest Babylon 

s.r.o., IČ 26850958.

Z: Martin Moravec

T: 30.6.2017

Moravec 

Martin

31.01.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/4402/2016

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

podmínkách provedení stavby a smlouvu o zřízení 

bezúplatného věcného břemene na části p.p.č. 

121/15 k.ú. Popkovice mezi společností EAST 

BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ 48154938 a 

statutárním městem Pardubice, IČ 00274046, 

Pardubickým krajem, IČ 70892822. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31.12.2017

Macela 

Miroslav

30.11.2020

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/4901/2017

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene na části p.p.č. 3000/1 a 

p.p.č. 3000/14 k.ú. Pardubice se společností 

Fastport a.s., IČ 27522580.

Z: Miroslav Macela, vedoucí OPPN, OMI

T: 28. 2. 2018

Macela 

Miroslav

31.12.2020

Komentář

6. 1. 2020 7:38 Sádovská Lenka:
 Usnesení je průběžně plněno, zbývá dořešit uvolnění 

1 bytové jednotky v domě č.p. 48, Doubravice. 65 

bytových jednotek v domech určených k prodeji 

usnesením ZmP č. 1080Z/2008 a 2163Z/2010 je 

dosud obsazených. 

20. 11. 2019 7:08 Holečková Gabriela:
 Do současné doby Pardubický kraj jako spoluvlastník 

pozemku neprojednal ve svých orgánech zřízení 

věcného břemene pro žadatele. Proto žádáme o 

prodloužení termínu splnění do 30. 11. 2020.

3. 1. 2020 6:27 Holečková Gabriela:
 ZaMm se nepodařilo z časových důvodů zpracovat 

smlouvu. Smlouva bude uzavřena v r. 2020. Z tohoto 

důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění.

2. 1. 2020 10:47 Moravec Martin:
 stále není dobudováno
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Hlaváčková 

Radka

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/5535/2017

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít na část p.p.č. 

234/2 o výměře 2647 m2, st.p.č. 1744 o výměře 

131 m2, st.p.č. 1745 o výměře 126 m2 k.ú. Svítkov 

dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce s 

Tělovýchovnou jednotou PARAMO PARDUBICE, 

z.s., IČO: 13583433 a smlouvu o výpůjčce s HBC 

Svítkov Stars Pardubice, z.s., IČO: 05051053.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31.5.2018

Macela 

Miroslav

30.11.2020

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/7386/2018

4 Žádost o 

prodloužení 

termínu

28.02.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu 

o odkoupení stavebních úprav komunikace 

vybudovaných na části pozemku označeného jako 

p.p.č. 2500/4 o výměře 60 m2 v k.ú. Pardubice se 

společností CERE Invest Babylon s.r.o., IČO 

26850958.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 28. 2. 2019

Moravec 

Martin

31.03.2021

Kudrnová 

Romana

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/7694/2018

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 

investic udělit souhlas vlastníka s provedením 

stavebních úprav a uzavřít smlouvu o odpisování 

technického zhodnocení podle bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 31.8.2018

Srbová Ivana 30.09.2020

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/8008/2018

6 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.05.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

bezúplatném převodu stavby komunikace 

vybudované na částech pozemků označených jako 

p.p.č. 986/15 o výměře 466 m2, p.p.č. 986/17 o 

výměře 1 m2, p.p.č. 986/21 o výměře 49 m2, p.p.č. 

1128/21 o výměře 81 m2, vše v k.ú. Pardubice, z 

vlastnictví společnosti BARTH – media, a.s., IČO 

25256181.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 31. 5. 2019

Moravec 

Martin

31.01.2021

20. 11. 2019 9:01 Hlaváčková Radka:
  Výmaz zástavního práva z KN dopo sud nebyl 

proveden. Teprve po výmazu zástavního práva z KN 

bude uzavřena dohoda o ukončení s 

Tělovýchovnou jednotou PARAMO PARDUBICE, z.s. a 

teprve potom bude uzavřena smlouva o výpůjčce s 

HBC Svítkov Star Pardubice, z.s.. Z tohoto důvodu 

žádám o prodloužení termínu.

6. 11. 2019 14:25 Kudrnová Romana:
 Vzhledem k tomu, že probíhají stavební úpravy 

financované nájemcem ve výši cca 6 mil. Kč, bude 

smlouva o odpisování TZ uzavřena až po ukončení 

rekonstrukce prostoru. Z toho důvodu žádáme o 

prodloužení termínu plnění. 

2. 1. 2020 10:45 Moravec Martin:
 nebyly předány veškeré potřebné doklady ke stavbě

2. 1. 2020 10:43 Moravec Martin:
 stavba není dokončena
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/8009/2018

4 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.05.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu 

na odkoupení stavebních úprav komunikací na 

částech pozemků označených jako p.p.č. 653/31 o 

výměře 77 m2, p.p.č. 672/1 o výměře 5 m2, p.p.č. 

672/14 o výměře 26 m2, p.p.č. 699/1 o výměře 678 

m2, vše v k.ú. Svítkov, s Nadací pro rozvoj města 

Pardubic, IČO 4649580.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 31. 5. 2019

Moravec 

Martin

31.01.2021

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/8499/2018

6 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.07.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

bezúplatném převodu stavebních úprav 

komunikací a technické infrastruktury vybudované 

na pozemcích označených jako p.p.č. 2990/4 o 

výměře 1669 m2, p.p.č. 1129/3 o výměře 106 m2, 

p.p.č. 1131/1 o výměře 127 m2, p.p.č. 2713/11 o 

výměře 9 m2, p.p.č. 2713/12 o výměře 6 m2, p.p.č. 

1131/2 o výměře 3 m2, p.p.č. 1136/17 o výměře 2 

m2, části p.p.č. 2985/1 o výměře 16 m2, vše v k. ú. 

Pardubice, se společnosti Bydlení Pardubice s.r.o., 

IČO 06038026.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 31. 7. 2019

Moravec 

Martin

31.01.2021

Pilná 

Vladimíra

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/8500/2018

3 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít dodatek k 

nájemní smlouvě o vyjmutí části pozemku 

označeného jako p.p.č. 236 o výměře cca 770 m2 

k.ú. Černá za Bory se společností AGROSPOL 

HOSTOVICE, a.s., IČ 25280406.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 31. 7. 2019

Macela 

Miroslav

30.06.2020

2. 1. 2020 10:46 Moravec Martin:
 stavba není zkolaudována

2. 1. 2020 10:51 Moravec Martin:
 není dokončeno, závady stavby

2. 1. 2020 7:46 Pilná Vladimíra:
Dodatek k nájemní smlouvě byl zaslán k podpisu. Ze 

strany města bude podepsán zároveň s kupní 

smlouvu na prodej části pozemku označeného jako 

p.p.č. 236 o výměře cca 770 m2 k.ú. Černá za Bory. 

Kupní smlouva byla již zaslána k podpisu kupujícímu. 

Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu.
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Moravec 

Martin

OD Úkol na základě 

usnesení - 

R/8678/2018

7 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.09.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít kupní smlouvu 

na odkoupení vybudované komunikace na částech 

pozemků označených jako p.p.č. 612/1 o výměře 

116 m2 a p.p.č. 612/2 o výměře 60 m2, vše v k.ú. 

Rosice nad Labem, z vlastnictví společnosti Základní 

škola a mateřská škola KLAS s.r.o., IČO 46577742.

Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD

T: 30. 9. 2019

Moravec 

Martin

31.01.2021

Holečková 

Gabriela

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/015/2018

3 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o 

zřízení věcného břemene na částech pozemků 

označených jako p.p.č. 2605/38, p.p.č. 2605/80, 

p.p.č. 2605/178, p.p.č. 2605/180 a p.p.č. 2605/181, 

vše v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví ČR s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 

65993390.

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI

T: 30. 11. 2019

Macela 

Miroslav

30.11.202020. 11. 2019 7:15 Holečková Gabriela:
 Smlouva o zřízení věcného břemene byla ŘSD 

předložena na počátku letošního roku a poté 

několikrát urgováno její podepsání. V současné době 

musí dojít k revokaci usnesení, neboť se změnila 

sazba za běžný metr uloženého kabelu. Po revokaci 

tohoto usnesení bude ŘSD opět vyzváno k podpisu 

smlouvy. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení 

termínu splnění.

2. 1. 2020 10:54 Moravec Martin:
 nebyly předloženy požadované doklady, probíhá 

odvolací řízení u krajského úřadu proti kolaudaci 

stavby
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Charvát 

Martin

KP Úkol na základě 

usnesení - 

R/421/2019

1 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá jednat s okolními 

obcemi, které jsou v rozptylovém pásmu emisí 

spalovny a dále jednat se společnostmi, které 

podnikají v oblasti odpadového hospodářství a 

energetiky o projektu vzniku společnosti, která 

bude zajišťovat činnosti v oblasti odpadového 

hospodářství (bez spalování) 

v pardubickém regionu na území současné 

spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Cílový 

projekt v areálu současné spalovny nebezpečných 

odpadů bude realizován v součinnosti se 

společností SmP odpady a.s.

Z: Ing. Martin Charvát, primátor města

T: 31. 12. 2019

Charvát 

Martin

31.12.2021

Šklíbová 

Edita

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1730/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 

investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 30.9.2019

29.02.2020

Šklíbová 

Edita

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/1831/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

31.12.2019 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 

investic udělit souhlas pronajímatele podle bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 31.10.2019

29.02.2020

8. 1. 2020 8:50 Dušková Jaroslava:
 Dne 16.9.2019 proběhlo v součinnosti se společností 

SmP, a.s. jednání se starosty okolních obcí, které jsou 

v rozptylovém pásmu spalovny. Dále v průběhu roku 

2019 proběhla jednání se zástupci společnosti Marius 

Pedersen, a.s.  a  se zástupci společnosti EKO-KOM, 

a.s.

Průběžně  se v roce 2019 scházela také pracovní 

skupina ke Spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví.

V průběhu roku 2020 bude aktualizována Studie pro 

nakládání s komunálními odpady z roku 2014 a 

vypracována nová koncepce nakládání s komunálním 

odpadem na území města Pardubic po roce 2030 v 

souladu s platnou a připravovanou legislativou. 

Výstupy této studie určí směr, kterým  se bude město 

Pardubice ubírat v oblasti odpadového hospodářství v 

dalších letech s vazbou na možné využití areálu 

Spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.

Žádám o prodloužení termínu do 31. 12. 2021

30. 12. 2019 13:44 Šklíbová Edita:
 Usnesení o uzavření nájemní smlouvy bude v RmP 

13.1.2020 revokováno.

30. 12. 2019 13:48 Šklíbová Edita:
 Nájemce byl vyzván k doložení kolaudačního souhlasu 

k nájemní smlouvě,  z tohoto důvodu nemůže být 

prozatím udělěn souhlas s převodem předmětné 

nájemní smlouvy.
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Příloha usnesení - žádosti o prodloužení termínů

Kudrnová 

Romana

OMI Úkol na základě 

usnesení - 

R/2310/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá odboru majetku a 

investic uzavřít smlouvu o nájmu podle bodu I.

Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI

T: 30.11.2019

Srbová Ivana 29.02.2020

Malá Zdeňka OIT Úkol na základě 

usnesení - 

R/2395/2019

2 Žádost o 

prodloužení 

termínu

30.11.2019 Rada města Pardubic Ukládá uzavřít Smlouvu o 

optickém připojení ZŠ v rámci projektu ITI se 

společností EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 

2789, 53002 Pardubice, IČO: 27461254.

Z: vedoucí odboru informačních technologií

T: 30.11.2019

Malá Zdeňka 31.12.2019

2. 12. 2019 10:33 Kudrnová Romana:
Návrh nájemní smlouvy byl zaslán budoucímu 

nájemci, žádáme o prodloužení termínu splnění.

31. 12. 2019 10:51 Malá Zdeňka:
 Návrh smlouvy řeší právní oddělení a právník 

společnosti EDERA. Žádost o prodloužení termínu do 

31.01.2020.
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Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 3 
 

 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/             /18 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
 Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČ: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:  Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu  

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
FK PARDUBICE, z.s.,  

 sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 

 IČ: 27041549,  

 číslo bankovního účtu: 2100489703/2010, 

 zastoupený: Ing. Veronikou Sehnoutkovou, členkou výboru spolku 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

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

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

 

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2018 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením 

č. Z/2245/2017 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 

(Směrnice č. 7/2017 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 

statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 

stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově 

určenou dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci 

přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou.



   
 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu na období 

01.07. – 31.12.2018 ve výši 207 000,- Kč (slovy: dvěstěsedmtisíckorunčeských) na realizaci projektů: 

- „výkonnostní sport“ v částce 12 000,- Kč (slovy: dvanácttisíckorunčeských); 

- „provoz sportovišť“ v částce 135 000, - Kč (slovy: jednostotřicetpěttisíckorunčeských); 

- „provoz otevřeného hřiště pro veřejnost“ v částce 60 000, - Kč (slovy: šedesáttisíckorunčeských) 

(dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 10.08.2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP 62880/2018,  

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 

úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 

prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 

odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 

vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 

způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31.01.2019 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 

(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich 

použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny 

potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, 

aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily 

kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění 

účelu kontroly,  

i) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  



   
 

 

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným způsobem 

prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré 

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 

příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 

předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací 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 31.12.2018. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.01.2019.  

 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2019. 
 

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. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. 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) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 

rozumí: 

a) výdaj na odměny za činnosti vykonávané pro příjemce dotace osobami, které jsou členy 

statutárního či jiného orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 

člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného 

orgánu příjemce dotace,   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 

použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 

stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 

ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 

ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 

účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou částku 

řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši odpovídající částce 

neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu 

za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

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

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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



   
 

 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

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

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

jako smlouva veřejnoprávní.  

 

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

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

 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

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

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 

obohacení. 

 

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

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 

uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 

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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  

 

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

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Veronika Sehnoutková 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/             /2018 ze dne 20.9.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 



 
Příloha č. 1 návrhu usnesení č.  4 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/             /18 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

FK PARDUBICE, z.s.,  
 sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 
 IČ: 27041549,  
 číslo bankovního účtu: 2100489703/2010, 

 zastoupený: Ing. Veronikou Sehnoutkovou, členkou výboru spolku 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 2018 
schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2245/2017 
(dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 14. 12. 2017 usnesením č. Z/2240/2017 (Směrnice č. 7/2017 – 
dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města 
Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 

 

 
III. Předmět smlouvy 

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



IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální investiční dotaci z Programu podpory 
sportu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) na nákup technického vybavení 
(sekačky na trávu) (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2018. 
 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 11.09.2018 a 

zaevidované poskytovatelem pod č. j. 73102/2018, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) zajistit provozování projektu minimálně po dobu 4 let, 
f) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 70 % z celkových vyúčtovaných uznatelných 

nákladů projektu, 
g) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při 
vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence 
způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

h) předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2018 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace, 

i) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 
(např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)), 

j) bezodkladně po nabytí vlastnického práva k sekačce sekačku označit kovovým štítkem o 
rozměrech minimálně 7x3 cm s textem „Financováno z dotace statutárního města Pardubice" 
(viditelně a trvale umístit na sekačce), a to vše na náklady příjemce dotace; příjemce je povinen 
doložit poskytovateli splnění této povinnosti při vyúčtování dotace, 

k) 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,  

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

m) 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),  

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
p) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a požadovat 
předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  
 

 

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 31.12.2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31.12.2018.  

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12.2018. 
 
6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 70 % z celkových 

vyúčtovaných uznatelných nákladů na projekt, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté 
dotace převyšující maximální stanovenou výši.  

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

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. 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, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj na činnosti a služby vykonávané pro příjemce dotace subjektem, jehož statutární orgán či 
člen statutárního orgánu je současně statutárním orgánem, členem statutárního či jiného orgánu 
příjemce dotace,   

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. g) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. j) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 
odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 
Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 
smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

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

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. 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, příjemce uděluje svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv. Souhlas se 
uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně 

 
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 dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 

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

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Veronika Sehnoutková 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……..…./2018 ze dne 20. 09.2018. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
 



  
Příloha č. 1 ke smlouvě  

FK PARDUBICE, z.s. 
 

Název akce (projektu) nákup technického vybavení  
(sekačky na trávu) 

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 
 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 

Pardubice v Kč 
Travní traktor - Starjet Exclusive p4 145 900,00 100 000,00 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 145 900,00 100 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč  

Dotace z města Pardubic 100 000,00  

vlastní zdroje 45 900,00  

     

     

     

     

     

Celkové příjmy z projektu 145 900,00   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  145 900,00  

Výdaje 145 900,00  

+ (zisk) 
0,00 

 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)  

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Rozvojový fond Pardubice, a.s., 
 sídlo: Třída Míru 90, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 25291408, DIČ: CZ25291408 

číslo bankovního účtu: 8010-0208211683/0300 u ČSOB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): panem Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva 
 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. 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 ze státního rozpočtu ve výši 46 000,- Kč 

(slovy: čtyřicetšesttisíckorun) na realizaci projektu „oprava poškozených omítek a nátěr fasády, 
oprava vstupu, oprava úžlabí – zadní strany objektu a další související práce na nemovité 
kulturní památce, domě č.p. Kostelní 99, na pozemku p.č.: St. 15, v k.ú. Pardubice, na území 
městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 45249/6-2003), v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen 
„projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      46 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      11 600,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši    58 336,- 
          Celkové náklady            115 936,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2018 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 



 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

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. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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 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.  

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  



 

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

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát …………………………………  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Rozvojový fond Pardubice, a.s., 
 sídlo: Třída Míru 90, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 25291408, DIČ: CZ25291408 

číslo bankovního účtu: 8010-0208211683/0300 u ČSOB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): panem Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva 
 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón.   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 městského rozpočtu ve výši  11 600,- Kč 

(slovy: jedenácttisícšestsetkorun) na realizaci projektu „oprava poškozených omítek a nátěr fasády, 
oprava vstupu, oprava úžlabí – zadní strany objektu a další související práce na nemovité kulturní 
památce, domě č.p. Kostelní 99, na pozemku p.č.: St. 15, v k.ú. Pardubice, na území městské 
památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 45249/6-2003), v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      46 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      11 600,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši    58 336,- 
          Celkové náklady            115 936,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 



 

 
a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

 
 
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

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. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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 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.  

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  



 

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

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát …………………………………  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Rozvojový fond Pardubice, a.s., 
 sídlo: Třída Míru 90, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 25291408, DIČ: CZ25291408 

číslo bankovního účtu: 8010-0208211683/0300 u ČSOB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): panem Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva 
 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. 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 ze státního rozpočtu ve výši 67 000,- Kč 

(slovy: šedesátsedmkorun) na realizaci projektu „repase vstupních dveří, odborná oprava 
vstupu, oprava omítek ve vstupní chodbě, včetně výmalby a související práce, restaurování 
pískovcového ostění vstupních dveří dle schváleného návrhu restaurování na nemovité 
kulturní památce, domě č.p. Kostelní 56, na pozemku p.č.: St. 91, v k.ú. Pardubice, na území 
městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 30361/6-1959), v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen 
„projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      67 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      17 000,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši    82 952,- 
          Celkové náklady           166 952,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2018 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  



 

 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

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. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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 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.  

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

 



 

4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

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

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát …………………………………  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Rozvojový fond Pardubice, a.s., 
 sídlo: Třída Míru 90, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 25291408, DIČ: CZ25291408 

číslo bankovního účtu: 8010-0208211683/0300 u ČSOB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): panem Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva 
 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón.   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 městského rozpočtu ve výši  17 000,- Kč 

(slovy: sedmnácttisíckorun) na realizaci projektu „repase vstupních dveří, odborná oprava 
vstupu, oprava omítek ve vstupní chodbě, včetně výmalby a související práce, restaurování 
pískovcového ostění vstupních dveří dle schváleného návrhu restaurování na nemovité 
kulturní památce, domě č.p. Kostelní 56, na pozemku p.č.: St. 91, v k.ú. Pardubice, na území 
městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 30361/6-1959), v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen 
„projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      67 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      17 000,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši    82 952,- 
          Celkové náklady           166 952,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  



 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 
 
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

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. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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 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.  

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



 

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

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

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát …………………………………  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

xxxxxx 
 adresa, sídlo: xxxxx  
 Datum narození: xxxxx 

číslo bankovního účtu: xxxxx, 
 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. 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 ze státního rozpočtu ve výši 200 000,- Kč 

(slovy: dvěstětisíckorun) na realizaci projektu „obnova fasády včetně klempířských prvků, 
obnova oken a další související práce na nemovité kulturní památce, domě č.p. xx xxxxx., na 
pozemku xxxxxx, v k.ú. Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. 
číslo xxxxxxx), v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace     200 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace       60 600,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši   345 172,- 
          Celkové náklady             605 772,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2018 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 
 



 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

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. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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 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.  

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  



 

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

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát …………………………………  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

xxxx, 
 adresa, sídlo: xxxx,  
 Datum narození: xxxx 

číslo bankovního účtu: xxxx 
 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón.   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 městského rozpočtu ve výši  60 600,- Kč 

(slovy: šedesáttisícšestsetkorun) na realizaci projektu „obnova fasády včetně klempířských 
prvků, obnova oken a další související práce na nemovité kulturní památce, domě č.p. xxxxx, 
na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo xxxxxx), v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen 
„projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace     200 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace       60 600,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši   345 172,- 
          Celkové náklady             605 772,- 
 
3.           Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 



 

 
a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

 
 
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

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. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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 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.  

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  



 

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

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát …………………………………  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

xxxxx , 
 adresa, sídlo: xxxxx,  
 Datum narození: xxxxx 

číslo bankovního účtu: xxxxx, 
 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. 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 ze státního rozpočtu ve výši 50 000,- Kč 

(slovy: padesáttisíckorun) na realizaci projektu „II. etapa sanačních prací na odstranění vlhkosti 
a sanity zdiva: demontáž stávající a provedení odvětrávané podlahy a práce související, statické 
zajištění části nosné zdi a související práce na nemovité kulturní památce, domě č.p. xxxxx 
v k.ú. Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo xxxxx), v rámci 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále 
jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace       50 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace       12 900,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši     65 588,- 
          Celkové náklady             128 488,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2018 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 



 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

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. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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 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.  

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  



 

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

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát …………………………………  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

xxxx , 
 adresa, sídlo: xxxxx,  
 Datum narození: xxxxx 

číslo bankovního účtu: xxxxx, 
 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 
jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 
v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón.   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 městského rozpočtu ve výši  12 900,- Kč 

(slovy: dvanácttisícdevětsetkorun) na realizaci projektu „II. etapa sanačních prací na odstranění 
vlhkosti a sanity zdiva: demontáž stávající a provedení odvětrávané podlahy a práce související, 
statické zajištění části nosné zdi a související práce na nemovité kulturní památce, domě č.p. 
xxxxx v k.ú. Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo xxxxx), 
v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ 
(dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace       50 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace       12 900,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši     65 588,- 
          Celkové náklady             128 488,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 
v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 



 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 
 
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

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. 2018. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 
 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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 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.  

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

 



 

4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

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

výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát …………………………………  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice, 

 sídlo: Kostelní 92, 530 02 Pardubice,  

 IČ: 42939534, DIČ: CZ42939534 

číslo bankovního účtu: 1224496329/0800 u České spořitelny v Pardubicích, 

 zastoupen(á): panem Mgr. Antonínem Forbelským, arciděkanem a správcem 

 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 

jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 

v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón. 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 ze státního rozpočtu ve výši 347 000,- Kč 

(slovy: třistačtyřicetsedmtisíckorun) na realizaci projektu „obnova vnějšího pláště kostela, 
včetně restaurování kamenných prvků - I. etapa prací, restaurování 5 ks vstupních dveří, 
restaurování 3 ks vitrážových oken na nemovité kulturní památce, kostelu Zvěstování Panny 
Marie v Pardubicích, na pozemku p.č.: St. 96, v k.ú. Pardubice, na území městské památkové 
rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 17524/6-1938), v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy.  

 

3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 

      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      347 000,- 

      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      210 600,-  

      c) Příjemce    spolufinancování ve výši 1 548 044,- 

          Celkové náklady           2 105 644,- 

 

          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 

skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2018 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 

v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

h) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

 



 

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 

a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 

 

 

 

 

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. 2018. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 

 

 

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

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

smlouvy. 

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze stran. 

 

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  



 

 

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

výtisk. 

 

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

 

 

 

V Pardubicích dne: 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

............................................................................. .......................................................................... 

 Ing. Martin Charvát …………………………………  

 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 

 

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

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: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace:   
Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice, 

 sídlo: Kostelní 92, 530 02 Pardubice,  

 IČ: 42939534, DIČ: CZ42939534 

číslo bankovního účtu: 1224496329/0800 u České spořitelny v Pardubicích, 

 zastoupen(á): panem Mgr. Antonínem Forbelským, arciděkanem a správcem 

 (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. 117 Z/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále 

jen „Zásady“) a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory 

v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón.   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 městského rozpočtu ve výši  210 600,- 
Kč (slovy: dvěstědesettisícšestsetkorun) na realizaci projektu „obnova vnějšího pláště kostela, 
včetně restaurování kamenných prvků - I. etapa prací, restaurování 5 ks vstupních dveří, 
restaurování 3 ks vitrážových oken na nemovité kulturní památce, kostelu Zvěstování Panny 
Marie v Pardubicích, na pozemku p.č.: St. 96, v k.ú. Pardubice, na území městské památkové 
rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 17524/6-1938), v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 

smlouvy.  

 

3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 

      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      347 000,- 

      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      210 600,-  

      c) Příjemce    spolufinancování ve výši 1 548 044,- 

          Celkové náklady           2 105 644,- 

 

          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 

3.  

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2018. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2018 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 

skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 

účelovém použití prostředků dotace,  

g) 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 umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady 

v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

h) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 

identifikačních údajů,  

i) 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),  

j) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

 



 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

 

 

 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 

a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 

 

 

 

 

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. 2018. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2018. 

 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2018. 

 

 

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

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

smlouvy. 

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

d) náklady lze uplatnit až od data podání žádosti, ne dřívější. 

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

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze stran. 

 



 

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

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

výtisk. 

 

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

 

 

 

V Pardubicích dne: 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

............................................................................. .......................................................................... 

 Ing. Martin Charvát …………………………………  

 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 

 

 


