
Příloha návrhu usnesení 

 

 

Zpráva o stavu projektu „Revitalizace Tyršových sadů“ 

Rekapitulace situace s odstraněním dřevin: 

Úřad městského obvodu Pardubice I vydal dvě rozhodnutí na kácení dřevin z důvodu Revitalizace Tyršových sadů – 
podzámeckého parku v Pardubicích. Na základě podnětu požádala Česká inspekce životního prostředí Magistrát města 
Pardubic, odbor životního prostředí, jako příslušný nadřízený orgán ochrany přírody o přezkum těchto rozhodnutí. 
V době zpracování této informativní zprávy nebyl výsledek přezkumu znám, avšak s největší pravděpodobností MmP-
OŽP rozhodnutí zruší a vrátí k novému projednání – tj. vydání nového rozhodnutí o odstranění dřevin. 

Další postup: 

S ohledem na tuto situaci a nutnost nového řízení k povolení odstranění dřevin je navržen následující postup: 

1) Nová žádost o povolení k odstranění dřevin 
- Statutární město Pardubice jako realizátor projektu/investor podá novou žádost o povolení 

odstranění dřevin  na ÚMO 1 (odbor dopravy a životní ho prostředí) 
- Žádost bude doložena odůvodněním kácení jednotlivých stromů či jejich skupin 
- T: předpoklad k 30.10.2011 

2) Smlouva o dílo: 
- s ohledem na ukončené VŘ  na zhotovitele bude podepsána Smlouva o dílo s vítězným uchazečem 

(společnost DIS, Brno) 
- následně bude uzavřen dodatek upravující termíny předání staveniště s ohledem na časový posun 

způsobený novým řízením o odstranění dřevin (tzn. realizace 2012, zahájení prací na výzvu 
objednatele) 

- v souladu s usnesení Rady města Pardubic bude zároveň řešeno snížení ceny díla na 70 mil. Kč (lze 
řešit samostatnými dodatky nebo jedním spolu se změnou termínu) 

- T: uzavření SoD do 13.10.2011, uzavření dodatků do 31.12.2011 
3) Úprava projektové dokumentace: 

- ve spolupráci s vítězným uchazečem a projektantem bude upravena projektová dokumentace 
s ohledem na snížení ceny díla a dále s ohledem na případnou úpravu rozsahu odstraňovaných dřevin 

- T: do 31.12.2011 
4) Žádost o dotaci: 

- Žádost o dotaci bude podána až na základě upravené PD 
- T: 31.1.2012 
- Pozn. vliv změn na IPRM „Přitažlivé město“ 

o Změnami dochází k posunu finančního a časového harmonogramu IPRM, bude nutné tedy 
vypracovat oznámení o změně IPRM, které může, ale také nemusí, Výbor Regionální rady 
schválit.  

! T: vypracování oznámení o změně: do 21.10.2011, předložení ZmP 1.11.2011  
! Výbor Regionální rady zasedá 16.12.2011 

o Původní harmonogram čerpání na projekt Revitalizace Tyršových sadů z IPRM počítal 
s čerpáním ve výši 10 mil. Kč na konci roku 2011 a 49,5 mil. Kč v roce 2012. 

Konečný termín pro zahájení fyzické realizace projektu je dán termínem 31.3.2012, kdy končí období vegetačního klidu a 
lze do této doby provést odstranění dřevin. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

 
 

Zápis 
 

z X. zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
 

které se konalo dne 12. 10. 2011 od 16:00 hodin 
 

ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 
 
 
Přítomni:            32 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:      7 členů zastupitelstva 
 
Neomluveni:      - 
 

J e d n á n í 
 

X. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka  F r a ň k o v á,  primátorka města. 
Úvodem přivítala všechny přítomné, z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku zasedání 
přítomno 26 členů. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 6 členů zastupitelstva města. 
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Martin  B í l e k 
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 10) 
- Vít  V a v ř i n a 
- Jiří  L e j h a n e c 
- Jan  N ě m e c 
 
 
Ověřovateli zápisu z IX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Zdenek  K ř i š ť á l  
- Ján  K a s i č 
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Písemné připomínky nedošly. Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
 
Ověřovateli zápisu z X. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Pavel  S t u d n i č k a 
- Petr  F r a n c 
 

 
 

I. 
Schválení programu zasedání 

 
Program X. zasedání Zastupitelstva města byl schválen takto: (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Byly doplněny dva nové body, a to bod č. 3 „Udělení ocenění města“, a bod č. 7 s názvem „Diskuze“. 
Dále byl z projednávání stažen bod č. 5 „Třída Míru“ s tím, že bude předložen společně s Nám. 
Republiky na zasedání ZmP 1. listopadu. 
 
1. Modernizace plavidla Arnošt z Pardubic 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
2. Strategie investičního rozvoje společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
3. Udělení ocenění města 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Jiří Binder, kancelář primátora  
     Ondřej Tušl, vedoucí kanceláře primátora  
  
4. Tyršovy sady 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: František Brendl, náměstek primátorky  
  
5. Třída Míru - STAŽENO 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic  
     Jan Chvojka, odbor majetku a investic  
     Alena Blažková, odbor majetku a investic  
  
6. Účast města v projektu Transformační spolupráce 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Jiří Binder, kancelář primátora  
  
7. Diskuze 
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II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Modernizace plavidla Arnošt z Pardubic  
 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky 
- omluvil se za chybějící údaj v předloženém materiálu, který vyjadřuje vliv na rozpočet (tato usnesení 

vliv na rozpočet města mají). Uvedl, že předloženou zprávu projednalo představenstvo DPmP a.s. 
dne 7. 10., vzalo ji na vědomí a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na 10 let s Pardubickou 
plavební a.s., a to za předpokladu, že ZmP schválí navrhovaná usnesení č. 1, 2, 3 a 5. Cílem 
předloženého materiálu je prostřednictvím DPmP zmodernizovat plavidlo formou technického 
zhodnocení. Předpokládaná výše modernizace je stanovena nově na 5,11 mil. Kč.   

- doplnil návrh č. 3, stáhl návrh č. 4 a nahradil jej novým, změnil návrh č. 5, 
- vyzval k prezentaci modernizace plavidla ředitele DPmP Tomáše Pelikána.  
 
 
V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
Jiří Lejhanec 
Jiří Rozinek 
Štěpánka Fraňková 
Aleš Klose 
Tomáš Pelikán 
Petr Beneš 
Miroslav Rubeš 
Michal Koláček 
Václav Snopek 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 459 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení č. 152Z/2011, č. 153Z/2011 a č. 154Z/2011 z 25. 1. 2011 týkající se podmínek 
modernizace plavidla Arnošt z Pardubic prostřednictvím společnosti Dopravní podnik 
města Pardubic a.s. vč. případného odkupu akcií společnosti Pardubická plavební a.s. 
Usnesení navržená ke zrušení jsou přílohou důvodové zprávy č. 1.  
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 460 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení základního kapitálu společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 632 17 
066 ve výši Kč 5 000,0 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor) takto :  
1. Kč 2 500,0 tis. je již pokryto ve výdajové části rozpočtu r. 2011 ve výši Kč 2 500,0 tis.,  
2. Kč 2 500,0 tis. bude závazně pokryto při schvalování rozpočtu na r. 2012. 
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Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 461 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
podmínky, za kterých bude Rada města Pardubic v pozici jediného akcionáře společnosti 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 632 17 066 oprávněna rozhodnout o zvýšení 
základní kapitálu společnosti ve výši Kč 5 000,0 tis.:  
a) bude uzavřena smlouva o pronájmu a provozu výletní lodi Arnošt z Pardubic mezi 
společností Pardubická plavební a.s. (pronajímatel) a společností Dopravní podnik města 
Pardubic a.s. (nájemce), která bude mimo jiné ve vazbě na technické zhodnocení 
definovat :  
- povinnost nájemce provést technické zhodnocení (modernizaci) plavidla, 
- způsob a metodu odepisování technického zhodnocení nájemcem,  
- povinnost pronajímatele uhradit nájemci zůstatkovou cenu technického zhodnocení, 
- délka nájemního vztahu bude 10 let, 
b) bude uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem technického zhodnocení (modernizace) 
plavidla Arnošt z Pardubic s parametry, které jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy  
č. 5.  
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 462 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
P o v ě ř u j e  
primátorku Štěpánku Fraňkovou a náměstka primátora Jiřího Rozinka k jednání o kupní 
ceně akcií reprezentujících 43,38% obchodního podílu ve společnosti Pardubická 
plavební a.s. 
 
 
Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 463 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s tím, že po dobu 10 let bude město Pardubice poskytovat společnosti Dopravní podnik 
města Pardubic a.s. provozní dotaci ve výši Kč 300 tis., a to od roku 2012.  
 
 
 
 

2. 
Strategie investičního rozvoje společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.  

 
Zpravodaj:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
- uvedl, že materiál vychází z představenstvem schváleného strategického rozvoje společnosti EBA 

a.s. v letech 2012 – 2013. Okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení. 
- změnil návrh č. 3 a navrhl nové usnesení č. 4. 
 
Ředitel společnosti EBA a.s. Jan Andrlík provedl prezentaci výstavby nového letištního terminálu. 
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V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
 
Michal Koláček 
Jan Andrlík 
Jiří Rozinek 
Jiří Skalický 
Václav Snopek 
Miroslav Rubeš 
Štěpánka Fraňková 
Vít Vavřina 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 464 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí půjčky na provoz společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 
48154938, v roce 2011 Kč 3.630 tis. (66 % z 5,5 Kč mil.), s úrokovou sazbou 3% a termínem 
splatnosti do 31. 12. 2013 dle smlouvy o půjčce, která je přílohou tohoto usnesení. 
Zdrojově bude kryto snížením obecné rezervy rozpočtu v roce 2011. Podmínkou 
poskytnutí půjčky je účast Pardubického kraje na půjčce v rozsahu 34 % z požadovaných 
Kč 5 500 tis. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 465 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 
48154938, peněžitými vklady akcionářů na obnovu technického parku provozních zařízení 
a prostředků pro zvýšení schopnosti letiště a obsluhy letadel následovně:  
1) v roce 2012 v rozsahu Kč 14.000 tis. s tím, že podíl města Pardubic na tomto zvýšení 
bude Kč 9.240 tis. (66 % z Kč 14.000 tis.),  
2) v roce 2013 v rozsahu Kč 21.000 tis. s tím, že podíl města Pardubic na tomto zvýšení 
bude Kč 13.860 tis. (66 % z Kč 21.000 tis.).  
Finančně bude řešeno v rámci rozpočtu na rok 2012 a 2013.  
Podmínkou zvýšení základního kapitálu je účast Pardubického kraje na zvýšení 
základního kapitálu v rozsahu 34 % z požadovaných potřeb v jednotlivých letech.  
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 466 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení základního kapitálu společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. IČ: 48154938, 
peněžitými vklady akcionářů v roce 2012 v rozsahu Kč 16.000 tis. s tím, že podíl města 
Pardubic na tomto zvýšení bude ve výši Kč 10.560 tis. (66 % z Kč 16.000 tis.). Finančně 
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bude řešeno v rámci rozpočtu na rok 2012. Podmínkou zvýšení základního kapitálu je 
účast Pardubického kraje na zvýšení základního kapitálu v rozsahu 34 %. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 467 Z/2011  (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
představenstvu EBA a.s. vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace 
pro výstavbu terminálu nebo jiné vhodné investice odsouhlasené valnou hromadou 
společnosti (dle stanoviska obou akcionářů). Náklady na projektovou dokumentaci 
budou hrazeny v poměru akcií vlastněných městem Pardubice a Pardubickým krajem s 
podmínkou zvýšení základního kapitálu dle návrhu usnesení č. 3. 
 
 
 

3. 
Udělení ocenění města  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 
- jedná se především o materiál informativního charakteru s tím, že je potřeba jmenovat nového 

člena komitétu nahrazujícího pana Miroslava Rubeše, který se svého členství vzdal. 
- komitét se již jednou sešel, ale pouze ve složení tří členů. Proto je zde navržen odst. IV, kterým se 

komitétu ukládá vypracovat do dvou dnů stanovisko k návrhům na udělení ocenění města. 
 
 
V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
Miroslav Rubeš 
František Brendl 
Petr Klimpl – navrhl změnu usnesení, a to vypustit slovo „členům“ v odst. IV – předkladatel tento 
návrh akceptoval 
 
 
Přijaté usnesení č. 468 Z/2011  odst. I. – III.  (pro 24, proti 0, zdrž. 0, nehl. 15) 
      odst. IV.  (pro 20, proti 0, zdrž. 2, nehl. 17)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. B e r e   n a   v ě d o m í  
že ke dni 31. 3. 2011 obdržel MmP celkem 11 návrhů na udělení ocenění města za rok 2010. 
V uvedených návrzích je celkem 17 nominovaných osob. Návrhy byly zaevidovány a 
zaslány k posouzení příslušným komisím RmP. 
 
II. J m e n u j e  
členem komitétu pro udělování ocenění města pana xxxxxxxxxxxx, jenž nahradí původně 
jmenovaného zastupitele pana Miroslava Rubeše, který se členství v komitétu, řádně 
jmenovaném dne 21. června na jednání ZmP, vzdal.  
 
III. B e r e   n a   v ě d o m í  
že po provedené změně, je současné složení komitétu pro udělování ocenění města 
následovné: 
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1. xxxxxxxxxxxx 
2. xxxxxxxxxxxx 
3. xxxxxxxxxxxx  
4 xxxxxxxxxxxx 
5. xxxxxxxxxxxx 
6. xxxxxxxxxxxx 
7. xxxxxxxxxxxx 
8. xxxxxxxxxxxx 
9. xxxxxxxxxxxx 
 
IV. U k l á d á  
komitétu vypracovat doporučující či nedoporučující stanovisko ke každému návrhu na 
ocenění města, a to nejpozději ke dni 14. 10. 2011. 
Z: členové komitétu 
T: 14. 10. 2011. 
 
 
 
 

4. 
Tyršovy sady  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
- uvedl, že se jedná o zprávu informativního charakteru a dále informoval o usnesení rady, kterým 

bylo schváleno, že se město nebude odvolávat proti rozhodnutí krajského úřadu ve věci kácení 
dřevin. Důvodem je to, že rozhodnutí MO I v této věci bylo natolik chybné, že by odvolání nemělo 
smysl a došlo by tak jen k další časové prodlevě. 

 
 
V rozpravě vystoupili: (viz zvukový záznam) 
xxxxxxxxxxxxxxx, zástupce volného sdružení občanů proti kácení stromů 
František Brendl 
Štěpánka Fraňková 
Miroslav Rubeš 
 
 
Přijaté usnesení č. 469 Z/2011  (pro 21, proti 0, zdrž. 6, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
informaci o stavu projektu Revitalizace Tyršových sadů, která je uvedena v příloze tohoto 
usnesení a tvoří jeho nedílnou součást. 
 
 

5. 
Třída Míru - STAŽENO  

 
Štěpánka Fraňková – pozvala členy zastupitelstva na prezentaci Třídy Míru a náměstí Republiky, která 
se uskuteční 25. 10. 2011 od 15:00 hodin ve Společenském sále budovy radnice. (Původně navržen termín 
26. 10., v závěrečné diskuzi byl však upraven.) 
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6. 

Účast města v projektu Transformační spolupráce  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města 
- navrhovaný projekt nemá žádný vliv na městský rozpočet, jedná se o pomoc městu Melitopol 

při orientaci v řízení jejich správy neziskových organizací atd., a to formou pracovní účasti 
zaměstnanců magistrátu. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 470 Z/2011  (pro 21, proti 0, zdrž. 6, nehl. 12) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s předložením žádosti o schválení projektu Podpora dobrého vládnutí a udržitelného 
rozvoje města Melitopol v rámci programu Transition 2012 Ministerstva zahraničních věcí 
Česká republiky. 
 
 
 

7. 
Diskuze  

 
Petr Klimpl 
- vznesl dotaz na důvody absence zápisů z jednání rad a zastupitelstev na webových stránkách města 
Reagoval Michal Zitko – důvodem je neodstranění osobních údajů v dostatečném rozsahu, Úřad pro 
ochranu osobních údajů byl zažádán o poskytnutí metodiky, která osobní údaje vymezuje. Po jejím 
obdržení budou zápisy přepracovány a opět zveřejněny. 
Reagoval Václav Snopek – dotaz, jakým způsobem mají členové zastupitelstva s materiály na jednání, ve 
kterých jsou osobní údaje uváděny, zacházet. 
Reagoval Michal Zitko – materiály je možné nosit na magistrát, který je následně skartuje. 
 
Pavel Studnička 
- vznesl stížnost na náměstka Františka Brendla, kterého několikrát kontaktoval a žádal o schůzku 

k letnímu atletickému stadionu. Tato žádost ze strany náměstka Brendla však nebyla do této doby 
vyslyšena. 

Reagoval F. Brendl – omluvil se a přislíbil ve věci letního stadionu jednání s panem Studničkou. 
 
Martin Bílek 
- upozornil, že dosud neobdržel od všech zastupitelských klubů nominace do orgánů o.p.s. a vyzval 

jejich předsedy, aby mu své návrhy do 14. 10. zaslali. 
 
Jiří Lejhanec 
- vznesl dotaz, jak osobní údaje řeší městské obvody a požádal, aby byly magistrátem s metodikou 

Úřadu pro ochranu osobních údajů seznámeny. 
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- vzhledem k tomu, že 26. 10. 2011, kdy je navrhována schůzka zastupitelů ke Třídě Míru a náměstí 
Republiky, začínají podzimní prázdniny, navrhl, aby byl termín změněn. 

Reagovala Štěpánka Fraňková – navrhla termín 25. 10. od 15:00 hodin → tento návrh byl ze strany členů 
zastupitelstva bez výhrad. 
Reagoval Michal Koláček – požádal, aby i na listopadovém jednání ZmP byla při projednávání dané 
problematiky provedena plnohodnotná prezentace Třídy Míru a náměstí Republiky. 
 
Miroslav Rubeš 
- vyjádřil se k problematice hluku z letiště a doporučil, aby občanům dotčené lokality byly navrženy 

nějaké kompenzace, např. ve formě snížení daně z nemovitosti aj. 
- poděkoval vedení města a vedení DPmP a.s.  za úklid nepořádku a nápravu poničených zastávek 

v ulici Palackého, na které upozorňoval na minulém jednání zastupitelstva města., a to i přesto, že 
předmětné zastávky nejsou v zodpovědnosti dopravního podniku. 

 
 
 

Jednání bylo ukončeno v 18:20 hodin. 
 
 

 
 
……………………………….. 
    

         Štěpánka  F r a ň k o v á         
                   primátorka města 

 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:       Pavel  S t u d n i č k a 
 
         ……………………………….. 

       
        dne …………………………... 
 

 
 

        Petr  F r a n c 
 
         ……………………………….
                                                            
 
         dne ………………………….. 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 
Originál zápisu včetně všech příloh je k dispozici na organizačním oddělení MmP, event. na webových stránka města. 
V Pardubicích dne 17. 10. 2011        
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 


