
Příloha návrhu usnesení č. 1, zpráva č. 5 jednání ZmP 15. 5. 2012 
 

 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 21. 7. 2011 
podle ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  

IČ: 00274046 

zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 

(dále jen „věřitel“) 

  

2.  Dostihový spolek a.s. 

  sídlo: Pražská 607, 530 02 Pardubice 

  IČ: 48155110 

  zastoupený: MVDr. Vladimírem Tlučhořem, předsedou představenstva 

(dále jen „dlužník“) 

 

 

II. Obsah dodatku 
 
 

Ustanovení článku II., odst. 2 smlouvy nově zní takto:  

„Dlužník se zavazuje splatit tuto půjčku převodem na účet věřitele č. 9005-326561/0100 dle 

následujícího splátkového kalendáře.“ 

 

Ustanovení článku III. smlouvy nově zní takto:  

„Půjčka se úročí úrokovou sazbou ve výši 3% p.a. Úroky budou vypočítány z dlužné částky       

na bázi 365 dnů v roce a skutečného počtu dní čerpání půjčky. Úroky jsou splatné dle 

následujícího splátkového kalendáře.“ 

 

Splátkový  kalendář: 

 

Poř. 
splátek 

Datum 
splatnosti  

Jistina  vč. 
dlužných úroků   

k 30. 4. 2012 

Úrok          
k datu 
splátky  

SPLÁTKA 
CELKEM  Úrok za období  

Zůstatek jistiny 
pro výpočet 

úroků dle splátk. 
kalendáře  

1 30.11.2012 250 000 19 481 269 481 1.7. - 30.11.2012 1 559 301 

2 30.11.2013 250 000 22 599 272 599 1.12. - 30.11.2013 1 309 301 

3 30.11.2014 250 000 18 284 268 284 1.12. - 30.11.2014 1 059 301 

4 30.11.2015 250 000 13 969 263 969 1.12. - 30.11.2015 809 301 

5 30.11.2016 250 000 9 654 259 654 1.12. - 30.11.2016 559 301 

6 30.11.2017 309 301 5 339 314 640 1.12. - 30.11.2017 309 301 

xxx xxx 1 559 301 89 324 1 648 625 xxx 0 
 



 

 

 

 

 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
 

 

V Pardubicích dne: 

 
 
Za věřitele       Za dlužníka 

 

 

 

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

MUDr. Štěpánka Fraňková            MVDr. Vladimír Tlučhoř 

 

 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. ….. Z/2012 ze dne ………….   

 

Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 

 



Příloha návrhu usnesení č. 1, zpráva č. 5 jednání ZmP 15. 5. 2012 
 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 4. 4. 2006 
podle ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  

IČ: 00274046 

zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 

(dále jen „věřitel“) 

  

2.  Dostihový spolek a.s. 

  sídlo: Pražská 607, 530 02 Pardubice 

  IČ: 48155110 

  zastoupený: MVDr. Vladimírem Tlučhořem, předsedou představenstva 

(dále jen „dlužník“) 

 

 

II. Obsah dodatku 
 
 

Ustanovení článku II., odst. 2 smlouvy nově zní takto:  

„Dlužník se zavazuje splatit tuto půjčku převodem na účet věřitele č. 9005-326561/0100 dle 

následujícího splátkového kalendáře.“ 

 

Ustanovení článku III. smlouvy nově zní takto:  

„Půjčka se úročí úrokovou sazbou ve výši 3% p.a. Úroky budou vypočítány z dlužné částky       

na bázi 365 dnů v roce a skutečného počtu dní čerpání půjčky. Úroky jsou splatné dle 

následujícího splátkového kalendáře.“ 

 

Splátkový  kalendář: 

 

Poř. 
splátek 

Datum 
splatnosti  

Jistina  vč. 
dlužných úroků    

k 30. 4. 2012 

Úrok          
k datu 
splátky  

SPLÁTKA 
CELKEM  Úrok za období  

Zůstatek jistiny 
pro výpočet 

úroků dle splátk. 
kalendáře  

1 30.11.2012 450 000 71 830 521 830 1.5. - 30.11.2012 4 102 959 

2 30.11.2013 750 000 63 051 813 051 1.12. - 30.11.2013 3 652 959 

3 30.11.2014 750 000 50 106 800 106 1.12. - 30.11.2014 2 902 959 

4 30.11.2015 750 000 37 161 787 161 1.12. - 30.11.2015 2 152 959 

5 30.11.2016 750 000 24 215 774 215 1.12. - 30.11.2016 1 402 959 

6 30.11.2017 652 959 11 270 664 229 1.12. - 30.11.2017 652 959 

xxx xxx 4 102 959 257 633 4 360 592 xxx 0 
 

 

 



 

 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
 

 

V Pardubicích dne: 

 
 
Za věřitele       Za dlužníka 

 

 

 

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

MUDr. Štěpánka Fraňková            MVDr. Vladimír Tlučhoř 

 

 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č……. Z/2012 ze dne ……….   

 

Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 

 



Příloha návrhu usnesení č. 2, zpráva č. 5, jednání ZmP 15-05-2012 
 
 

Dodatek č. 5  k nájemní smlouvě ze dne 26.1.2000 
 
Statutární město Pardubice, 
se sídlem: Pernštýnské nám. čp. 1, 530 21 Pardubice  
zastoupené: MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
IČ: 00 27 40 46 
(dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
 
Dostihový spolek a.s., 
se sídlem: Pražská 607, 530 02 Pardubice  
zastoupený: MVDr. Vladimírem Tlučhořem, předsedou představenstva 
 IČ: 48155110 
(dále jen „nájemce“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento: 
 

Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 26.1.2000 
 

 (uzavřený v souladu s § 516 občanského zákoníku a § 558 občanského zákoníku) 
 

Článek I.  
Úvodní ustanovení 

1. Pronajímatel má za nájemcem následující pohledávky: 
• ve výši 1 084 519,75 Kč na jistině, která vznikla z titulu nezaplacení části nájemného za 

užívání nemovitostí v areálu dostihového závodiště dle nájemní smlouvy ze dne 26.1.2000, 
a to za období roku 2009. Pohledávka byla splatná ke dni 15.12.2009.  

• ve výši 1 559 165,- Kč na jistině, která vznikla z titulu nezaplacení nájemného za užívání 
nemovitostí v areálu dostihového závodiště dle nájemní smlouvy ze dne 26.1.2000, a to za 
období roku 2010. Pohledávka byla splatná ke dni 15.12.2010. 

• ve výši 1 582 552,- Kč na jistině, která vznikla z titulu nezaplacení nájemného za užívání 
nemovitostí v areálu dostihového závodiště dle nájemní smlouvy ze dne 26.1.2000, a to za 
období roku 2011. Pohledávka byla splatná ke dni 15.12.2011. 

• ve výši 469 666,- Kč na jistině, která vznikla z titulu nezaplacení nájemného za užívání 
nemovitostí v areálu dostihového závodiště dle nájemní smlouvy ze dne 26.1.2000, a to za 
1.čtvrtletí roku 2012. Pohledávka byla splatná ke dni 30.1.2012. 

• ve výši 5 100,- Kč na jistině, která vznikla z titulu nezaplacení nájemného za užívání 
movitých věcí v areálu dostihového závodiště dle nájemní smlouvy ze dne 26.1.2000, a to za 
1.čtvrtletí roku 2012. Pohledávka byla splatná ke dni 30.1.2012. 

Celkem má tedy pronajímatel za nájemcem ke dni 31.3.2012 pohledávky ve výši 4 701 002,75 
Kč na jistině. 
 

Článek II.  
Úroky z prodlení 

1. Pronajímatel eviduje za nájemcem pohledávku na úrocích z prodlení ke dni 31.3.2012 ve výši 
485 650,- Kč. 

2. S ohledem na dohodu o splátkách je dlužná částka úročena ode dne 1.4.2012 úrokovou sazbou 
3%. Úroky budou vypočítány z dlužné částky na bázi 365 dnů v roce. Úroky jsou splatné vždy 
společně  s příslušnou splátkou dlužného nájemného. 



Článek III.  
Předmět dohody 

 
Předmětem této dohody je rozložení splátek jistiny dlužného nájemného a příslušenství  na období 6 
let. Nájemce se zavazuje splácet jednotlivé splátky ke dni splatnosti na účet pronajímatele č.182-
0000326561/0100 vedený u Komerční banky, a.s., okresní pobočka Pardubice. Výše splátek a jejich 
příslušenství je uvedena v následujícím splátkovém kalendáři: 
 
Splátkový kalendář 

Splatnosti ke dni  výše splátky  úrok k datu 
splátky  

SPLÁTKA 
CELKEM  úrok za období  

zůstatek jistiny pro 
výpočet úroků dle 

splátk.kal.  

30.10.2012 432 220 90 376 522 596 1.4. - 30.10.2012 5 186 653 
31.12.2013 864 442 166 861 1 031 303 30.10.-31.12.2013 4 754 433 
31.12.2014 864 442 116 700 981 142 1.1. - 31.12.2014 3 889 991 
31.12.2015 864 442 90 766 955 209 1.1. - 31.12.2015 3 025 548 
31.12.2016 864 442 64 833 929 275 1.1. - 31.12.2016 2 161 106 
31.12.2017 864 442 38 900 903 342 1.1. - 31.12.2017 1 296 664 
30.6.2018 432 222 6 430 438 652 1.1. - 30.06.2018 432 222 

xxx 5 186 653 574 866 5 761 519 xxx xxx 
 

Článek IV.  
Uznání závazku 

 
Nájemce podpisem této dohody zcela uznává co do důvodu a výše svůj závazek v rozsahu 
definovaném v článku I. a článku II. odst. 1. 

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení  
1. Tento dodatek lze měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán a podepsán na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci  smluvních stran. 
4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdrží každá dvě 

vyhotovení.  
 
V Pardubicích dne:        
 
 
za pronajímatele:             za nájemce:             
 
 
……………………………       …………………………. 
MUDr. Štěpánka Fraňková                                                      MVDr. Vladimír Tlučhoř  
primátorka města Pardubice                                          předseda představenstva 
 
 
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků: 
Předmět této dohody byl schválen Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. 
                 
V Pardubicích dne                              



Obecně závazná vyhláška č. X/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se 
vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 5/2007, č. 9/2008, č. 5/2009,            
č. 10/2009, č. 13/2009, č. 3/2011 a č. 9/2011 

1 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 

 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.  X/2012, 
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 12/2006, 

KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC,  
VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK Č. 5/2007, Č. 9/2008,  

Č. 5/2009, Č. 10/2009, Č. 13/2009, Č. 3/2011 A Č. 9/2011 
 
 
 

Zastupitelstvo města Pardubice se na svém zasedání dne … 2012 usnesením č. … usneslo vydat 
na základě  § 84 odst. 2 písm. h) a § 130 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 
 

Čl. 1 
 

Obecně závazná vyhláška č. 12/2006, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně 
závazných vyhlášek č. 5/2007, č. 9/2008, č. 5/2009, č. 10/2009, č. 13/2009, č. 3/2011 a                      
č. 9/2011 se mění takto: 
 
1. Příloha č. 1 článek 3 písmeno l) nově zní: „vedou průběžnou evidenci o všech druzích 
odpadů produkovaných ze všech činností městského obvodu. O množství a způsobu nakládání s 
jednotlivými druhy odpadů informují město Pardubice - předají podklady pro zpracování ročního 
hlášení o odpadech, vždy do 31.1. následujícího roku,“  

 
2. V příloze č. 2 se vypouští článek 4. 
 
 

Čl. 2 
 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 ………………………       ……………………….... 
   
         primátorka            náměstek primátora 
      města Pardubic              města Pardubic 

Příloha návrhu usnesení: 



Příloha k návrhu usnesení č. 1 
Tabulka č. 1    Plavecký areál –  budoucí nájemce PAP PARDUBICE o.p.s.     
 
                                                                                                                   
Pol. Datum pořízení                   N á z e v Počet  

kusů 
Pořizovací 
cena (Kč) 

1. Účet  022 0030     156.326,40 
2.  2006 Zařízení pro čištění vody 1    114.000,- 
3.  2005 Zařízení čistící 1      42.326,40 
4. Účet  022 0040      667.100,- 
5.  1996 Podlactif TYPA 1161 1     600.000,-  
6.  1996 Úklidový stroj  dna Weda 1       67.100,- 
7. Účet 022 0070        90.868,- 
8.  2005 Skříňka cennosti  1       45.434,- 
9.  2005 Skříňka cennosti 1       45.434,- 
10. Účet 028 0010     366.848,75 
11.  2000 Profiline pH 197-pH met  1       26.029,95 
12.  2000 TFK 325 Teplovodní čidlo 1         2.755,70 
12.  2000 Sen Tix 61 - Elektroda 1         2.909,- 
14.  2000 Sen  Tix ORP - Elektroda 1         3.866,- 
15.  2000 AS/DIN kabel k elektrodě 1            781,20 
16.  2000 Přímotop 0,5 kW 2 3.172,- 
17.  2000 Přímotop 1 kW 1 1.952,- 
18.  2004 Přístroj na měření zákalu 1 20.087,20 
19.  2004 Křeslo James 2 5.998,- 
20.  2004 Sekačka benzín SP 53 GHV            1       14.490,- 
21.  2004 Vysavač listí 1 6.990,- 
22.  2004 Bezpečnostní skříňka  4       78.000,- 
23.  2004 Svářečka Gama 1350 1       13.685,- 
24.  2004 Vysokotl.myčka WAP  

C 2050 X 
1          5.990,- 

25.  2004 Třídílný hliníkový žebřík 1         9.859,99 
26.  2005 Bar TV MASCOM 71cm 2       13.979,98 
27.  2005 Bar TV BEKO 37 cm 1         3.349,99 
28.  2005  Video a DVD DAEWOO 1         9.989,99 
29.  2005  Úhlová bruska 1         9.989,99 
30.  2005 Schodišťový rudl 1         6.428,- 
31.  2005 Benzínový křovinořez 1       13.990,- 
32.  2005 Motor.sekačka MA .RI.NA 1         9.590,- 
33. 
 

 2005 Motor pila Hecht 1         4.989,99 

34.  2005 Truhlářský stůl 1       12.800,- 
35.  2005 Mikrofon na hlavu JTS 1         8.690,- 
36.  2005 Míchačka betonu 1         4.602,50 
37.  2005 Autogen 1         8.167,20 
38.  2005 Kompresor 1        5.412,- 
39.  2005 Malotraktor 1        7.921,67 
40.  2005 Fotometr 1      21.000,- 
41.  2005 Motor.jednotka HONDA 1      12.594,- 
42.  2005 Bezdrát. dvojkan. mikrofon 1      12.320,- 
43.  2005 Skluzavka laminátová hrad 1        4.467,40 
   C E L K E M    1.281.143,15  
 



Číslo 
žádosti

Žadatel IČ Popis

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu

Požadovaná 
dotace

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu v %

Návrh pro projekt v 
Kč

Návrh pro 
organzaci v Kč

Podpora de 
minimis 
ANO/NE

122 Taneční skupina  T-BASS Pardubice, o.s. 22671579 Celoroční činnost T-Bass, Pardubice 850 000,00 95 000,00 11,18% 57 000,00 57 000,00 NE

27 FOLK ŽIJE! s.r.o. 25920430 Folk žije! 1 731 000,00 130 000,00 8% 20 000,00 ANO

81 FOLK ŽIJE! s.r.o. 25920430 Pernštýnská fortuna 890 000,00 100 000,00 11% 100 000,00 NE

137 Le Quattro Stagioni, s.r.o 25933671

4. ročník Mezinárodního hudebního 
festivalu Le Quattro Stagioni - 2 
koncerty(Příběhy tisíce a jedné noci a 
Pocta mistru J.Sukovi)

2 887 250,00 400 000,00 14% 80 000,00 80 000,00 ANO

CELKEM 177 000,00 177 000,00

Příloha návrhu usnesení č. 1

120 000,00



Příloha č.1

Číslo 
žádosti

Žadatel IČ Adresa nebytového prostoru

Celkové 
plánované 

náklady 2012 
(tis.Kč)

Požadované 
prostředky 2012

Podíl dotace na 
nákladech 

projektu v %
Návrh komise v Kč Návrh komise v %

1 Laxus, o. s. 62695487 Jana Palacha 1552 108 000 108 000 100,00% 81 000,00 75,00%

Stavbařů 304 341 860 257 000,00
Nemošice, Ostřešanská 25 209 644 157 000,00

Komenského 432 898 744 0,00 0,00%

3
Mirea, denní 

stacionář o.p.s.
27553744 Ostřešanská 25 139 763 130 000 93,01% 105 000,00 75,13%

4
TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s.
25997343 nábř. Závodu Míru 1961 109 020 89 020 81,65% 82 000,00 75,22%

5 SPID handicap o.p.s. 25274911 Terezy Novákové 1877 156 968 135 000 86,00% 118 000,00 75,17%

6 Most do života 26678390 Erno Košťála 1015 71 328 60 000 84,12% 53 000,00 74,30%

7
Sdružení pro ranou 
péči v Pardubicích

26600285 Bělehradská 389 93 994 83 994 89,36% 70 000,00 74,47%

Jungmannova 2550

Bělehradská 315
Na Spravedlnosti 803

Milheimova 694
Erno Košťála 980

9
CEDR Pardubice 

o.p.s.
27547850 Jana Palacha 324 517 392 190 967 36,91% 190 000,00 36,72%

Erno Košťála 1017

Bělehradská 389
4 109 827 3 330 760 2 247 000

75,22%122 000 87,40%

1 191 168 90,00%

2

1 029 000,00

105 000,00
10 Péče o duševní zdraví 64242218 139 594

8
SKP-CENTRUM, 

o.p.s.

Základní škola a 
Praktická škola 
SVÍTÁNÍ, o.p.s.

25916092

1 323 520 77,75%27534804

1 220 611 84,17%
75,06%



Tabulka č. 1 k návrhu usensení č. 1
Návrh dotací z programu podproy sportu 
určené ke schválení ZmP
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1 1. Házenkářský club Pardubice 65667701 ne 8 000 Kč 18 400 Kč 29 300 Kč 19 000 Kč 74 700 Kč
2 2222 ŠK Polabiny 68246269 ne 3 000 Kč 8 000 Kč 15 700 Kč 5 000 Kč 7 400 Kč 10 000 Kč 60 000 Kč 109 100 Kč
3 Atletický klub AC Pardubice 15050599 ne 9 000 Kč 16 000 Kč 58 900 Kč 33 000 Kč 174 400 Kč 291 300 Kč
4 Automotoklub Zlatá přilba Pardubice 42939097 ne 20 000 Kč 14 100 Kč 19 000 Kč 50 000 Kč 300 000 Kč 403 100 Kč
5 Basketbalový klub Pardubice 67441629 ne 8 000 Kč 38 700 Kč 15 000 Kč 62 600 Kč 19 000 Kč 50 000 Kč 120 000 Kč 815 000 Kč 1 128 300 Kč
6 Basketbalový klub Studánka Pardubice 26667444 ne 20 000 Kč 72 800 Kč 96 600 Kč 200 000 Kč 389 400 Kč
7 Český veslařský klub Pardubice 15051358 ne 1 000 Kč 8 000 Kč 20 600 Kč 25 000 Kč 155 000 Kč 23 000 Kč 40 000 Kč 30 000 Kč 302 600 Kč
8 DAITÓ RYU - sportovní bojová umění Pce o.s. 22690883 ne 2 000 Kč 8 000 Kč 44 300 Kč 5 000 Kč 59 300 Kč
9 FC TORF Pardubice 60161701 ne 8 000 Kč 10 300 Kč 49 800 Kč 60 000 Kč 128 100 Kč

10 FK JUNIOR Pardubice 27041549 ne 12 000 Kč 20 000 Kč 91 800 Kč 111 100 Kč 79 000 Kč 100 000 Kč 110 000 Kč 240 000 Kč 320 000 Kč 1 083 900 Kč
11 FK Slovan Pardubice 48158780 ne 5 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 90 000 Kč
12 FOTBAL PARDUBICE a.s. 27583473 ne 63 000 Kč 60 000 Kč 80 000 Kč 15 000 Kč 218 000 Kč
13 HBC DDM Alfa Pardubice o.s. 26516471 ne 12 000 Kč 27 200 Kč 79 700 Kč 14 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 182 900 Kč
14 HC ČSOB Poj. Pardubice a.s. 60112476 ne 20 000 Kč 74 900 Kč 36 000 Kč 174 800 Kč 305 700 Kč
15 Hvězda SKP Pardubice 26650193 ne 27 000 Kč 28 000 Kč 103 900 Kč 88 000 Kč 465 700 Kč 43 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 120 000 Kč 400 000 Kč 1 425 600 Kč
16 Judoklub Pardubice o.s. 26646552 ne 12 000 Kč 61 000 Kč 9 000 Kč 30 000 Kč 10 000 Kč 122 000 Kč
17 LTC Pardubice 15051056 ne 4 000 Kč 10 800 Kč 19 800 Kč 52 000 Kč 40 000 Kč 200 000 Kč 326 600 Kč
18 OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení 26606747 ne 3 000 Kč 8 000 Kč 28 000 Kč 20 000 Kč 82 000 Kč 141 000 Kč
19 Pardubická malá kopaná 48159123 ne 40 000 Kč 5 000 Kč 19 000 Kč 40 000 Kč 120 000 Kč 245 000 Kč 469 000 Kč
20 Sdružený házenkářský klub Dubina-Polabiny Pce 60161361 ne 8 000 Kč 42 000 Kč 20 000 Kč 94 600 Kč 15 000 Kč 179 600 Kč
21 SK DFO Pardubice 48613967 ne 5 000 Kč 8 000 Kč 17 800 Kč 69 900 Kč 18 000 Kč 60 000 Kč 40 000 Kč 120 000 Kč 175 000 Kč 513 700 Kč
22 SK Dražkovice 46494910 ne 13 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 53 000 Kč
23 SK Modrá hvězda Pardubice 60278331 ne 10 000 Kč 24 300 Kč 12 000 Kč 20 000 Kč 66 300 Kč
24 SK Nemošice 42936942 ne 2 000 Kč 4 000 Kč 10 500 Kč 17 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 83 500 Kč
25 SK Pardubičky 15049027 ne 8 000 Kč 32 100 Kč 16 000 Kč 14 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 5 000 Kč 125 100 Kč
26 Softball Pardubice 69157316 ne 8 000 Kč 20 200 Kč 5 000 Kč 25 500 Kč 13 000 Kč 35 000 Kč 106 700 Kč
27 Sport club Plavecký areál Pardubice 15049949 ne 16 000 Kč 12 000 Kč 45 200 Kč 18 000 Kč 41 600 Kč 132 800 Kč
28 Sportovně střelecký klub TMS Pardubice 65666763 ne 9 000 Kč 16 000 Kč 30 000 Kč 55 000 Kč
29 Sportovní škola basketbalu Pardubice 48160024 ne 2 000 Kč 8 000 Kč 14 700 Kč 15 000 Kč 21 800 Kč 10 000 Kč 71 500 Kč
30 SZTM ROB Pardubice 67440274 ne 6 800 Kč 43 300 Kč 50 100 Kč
31 ŠAK ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 26605694 ne 82 000 Kč 82 000 Kč
32 Škola kickboxu D. Macáka 60160705 ne 8 000 Kč 28 000 Kč 19 800 Kč 55 800 Kč



33 Tělocvičná jednota SOKOL Pardubice I 00527785 ne 8 000 Kč 40 000 Kč 259 100 Kč 35 000 Kč 150 700 Kč 110 000 Kč 70 000 Kč 100 000 Kč 400 000 Kč 1 172 800 Kč
34 Tělovýchovná jednota BMX Pardubice 60160365 ne 5 100 Kč 12 000 Kč 78 500 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 125 600 Kč
35 Tělovýchovná jednota Paramo Pardubice 13583433 ne 8 000 Kč 23 200 Kč 37 000 Kč 37 000 Kč 50 000 Kč 155 200 Kč
36 Tenisový klub Pernštýn 42939585 ne 9 000 Kč 4 000 Kč 14 600 Kč 15 000 Kč 37 000 Kč 45 000 Kč 124 600 Kč
37 TJ Dynamo Pardubice 00527327 ne 7 000 Kč 1 500 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 58 500 Kč
38 TJ Pardubičky 15050808 ne 4 000 Kč 16 800 Kč 18 000 Kč 30 000 Kč 68 800 Kč
39 TJ Sokol Mnětice 42941253 ne 3 000 Kč 25 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 5 000 Kč 93 000 Kč
40 TJ Sokol Polabiny Pardubice 13584642 ne 2 000 Kč 8 000 Kč 40 800 Kč 50 800 Kč
41 TJ Sokol Rosice nad Labem 42941768 ne 7 000 Kč 34 000 Kč 50 000 Kč 20 000 Kč 111 000 Kč
42 TJ Synthesia Pardubice 00654833 ne 2 000 Kč 3 500 Kč 29 100 Kč 16 000 Kč 23 000 Kč 73 600 Kč
43 TJ TESLA Pardubice 00527483 ne 7 000 Kč 20 000 Kč 79 800 Kč 8 000 Kč 72 800 Kč 54 000 Kč 30 000 Kč 20 000 Kč 291 600 Kč
44 Univerzitní sportovní klub Pardubice , o.s. 46494049 ne 6 000 Kč 24 000 Kč 13 400 Kč 56 000 Kč 30 000 Kč 129 400 Kč

C e l k e m 156 000 Kč 336 000 Kč 1 419 500 Kč 456 000 Kč 2 309 100 Kč 911 000 Kč 1 068 000 Kč 590 000 Kč 720 000 Kč 3 315 000 Kč 11 280 600 Kč



Tabulka č. 2 k návrhu usnesení č. 2
Návrh dotací z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice
určené ke schválení ZmP

Žadatel IČ De minimis Poskytnutá záloha Návrh dotace
v roce 2012

TJ TESLA Pardubice 00527483 ne 100 000 Kč 327 500 Kč
Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 25291408 ne 285 000 Kč
Závodní hokejová Pardubice o.s. 27042812 ne 180 500 Kč
BK Pardubice a.s. 27654796 ne 846 000 Kč 607 500 Kč
Krasobruslařský klub Pardubice 48160377 ne 500 000 Kč 1 162 500 Kč
HC ČSOB Pojišťovna  Pardubice a.s. 60112476 ne 6 000 000 Kč 5 780 000 Kč
SHK Pardubice 22864539 ne 324 900 Kč
Celkem 7 446 000 Kč 8 667 900 Kč



Tabulkce č. 3 k návrhu usnesení č. 3
Návrh dotací z prostředků na nájemné - plavání
určené ke schválení ZmP

Žadatel IČ De minimis Poskytnutá záloha Návrh dotace 
v roce 2012

Sport club Plavecký areál Pardubice 15049949 ne 300 000 Kč 267 300 Kč
Plavecký klub Pardubice 70852308 ne 70 000 Kč 92 400 Kč
Klub potápěčů Pardubice 00527718 ne 0 Kč 101 100 Kč
Klub vodních sportů Pardubice o.s. 27031900 ne 70 000 Kč 81 400 Kč
Celkem 440 000 Kč 542 200 Kč



Tabulka č. 4 k návrhu usnesení č. 4
Návrh dotací z prostředků na nájemné při Progtramu podpory sportu
určené ke schválení ZmP

Žadatel IČ De minimis nájemné Návrh dotace

1. Házenkářský club Pardubice 65667701 ne NP garáž V Ráji čp. 2766 30 700 Kč
1. Házenkářský club Pardubice 65667701 ne NP budova šaten V Ráji 2766 196 700 Kč
Basketbalový klub Pardubice o.s. 67441629 ne NP v Městské basketbalové hale 634 500 Kč
FK JUNIOR Pardubice 27041549 ne NP v areálu Ohrazenice čp. 215 250 300 Kč
FK JUNIOR Pardubice 27041549 ne NP v areálu Ohrazenice čp. 212 74 100 Kč
FK JUNIOR Pardubice 27041549 ne NP v areálu v ulici K Dolíčku 63 165 200 Kč
Judoklub Pardubice 26646552 ne NP v ul. Jana Palacha 324 130 900 Kč
Pardubická malá kopaná 48159123 ne NP na Hůrkách, čp. 1823 183 000 Kč
SK DFO Pardubice o.s. 48613967 ne NP na Letním stadionu Pardubice 213 500 Kč
Sportovně střelecký klub TMS Pardubice 65666763 ne NP v areálu Pod Vinicí 135 800 Kč
Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 25291408 ne manipulace s palubovou podlahou v ČEZ aréně 750 000 Kč
Hvězda SKP Pardubice 26650193 ne NP na Městském atletickém stadionu 238 600 Kč
Celkem 3 003 300 Kč
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í   L I S T I N A  
 

 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84  odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v souladu s ustanovením § 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.  xxx ze dne xxxxx 2012,  

 
 

vydává zřizovací listinu  
 
 

příspěvkové organizace  
Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 

 
 
 

v tomto znění: 
 
 
 

Čl. I 
Zřizovatel 

 
Úplný název zřizovatele:  Statutární město Pardubice 

Sídlo:                                Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Identifikační číslo (IČ):     00274046 

 
 

Čl. II 
Základní údaje o organizaci  

 
Název organizace:   Základní umělecká škola Pardubice, Havlíčkova 925 

Zřízená ke dni:   1. 7. 2012 na dobu neurčitou 

Sídlo:     Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice 

Identifikační číslo (IČ):   
 
Právní forma:    příspěvková organizace  
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Čl. III 
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti  

 
Příspěvková organizace (dále jen „organizace“) poskytuje základní umělecké vzdělávání podle § 109  
a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle příslušných prováděcích 
právních předpisů.  
 
Vedle hlavního účelu a předmětu činnosti může organizace vykonávat doplňkovou činnost, která je 
blíže specifikována v čl. VII.  

 
Čl. IV 

Statutární orgán a způsob,  
jakým vystupuje jménem organizace 

 
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel školy (dále jen ředitel), jmenovaný  

do funkce zřizovatelem na základě zřizovatelem vyhlášeného konkurzního řízení. 
Zaměstnavatelem ředitele je příspěvková organizace. Odvolání ředitele je v kompetenci 
zřizovatele. Ředitel určí svého zástupce, který ho v plném rozsahu práv a povinností zastupuje 
v době jeho nepřítomnosti. V případě odvolání, rezignace, dlouhodobé pracovní neschopnosti 
nebo úmrtí ředitele může zřizovatel jmenovat  zástupce ředitele statutárním orgánem, který 
v plném rozsahu práv a povinností zastupuje organizaci, a to do doby jmenování nového ředitele 
či návratu ředitele z dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, jedná ve všech věcech jménem organizace, plně 
odpovídá za její činnost a rozvoj a plní další úkoly vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů. 

3. Práva a povinnosti ředitele (statutárního orgánu) jsou vymezeny ustanoveními § 164  
a § 165 školského zákona. 

4. Ředitel vede dokumentaci školy dle ustanovení § 28 školského zákona a vydává směrnice dle 
provozních potřeb v souladu s platnou legislativou a  v souladu s právními předpisy zřizovatele. 

5. Ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce. 

 
 

Čl. V 
Vymezení majetku a rozsah práv  

a povinností organizace ve vztahu k majetku 
 
1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření nemovitý i movitý majetek (dále jen „svěřený 

majetek“) ve vlastnictví zřizovatele. 
 

Rozsah a hodnota svěřeného majetku budou aktualizovány v souladu s Dohodou o převodu 
činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících a Smlouvou 
o bezúplatném převodu nemovitostí k 1.7.2012 s jejich uvedením v příloze č. 1 této zřizovací 
listiny, která bude její nedílnou součástí. 
 

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 má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

 
5.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 
 
5.2 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. Udržuje jej v provozuschopném stavu a za tímto 
účelem provádí jeho 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. 

 
5.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému 

souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 
 

5.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

 
5.5 Při pořizování movitého majetku v rozsahu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (bez DPH) je 

organizace povinna v rámci zadání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky popř. 
služby dodržet ustanovení § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Konečný výběr dodavatele musí 
být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele. 

 
5.6 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. 

 
5.7 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. 

 
5.8 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 

obohacení. 
 

5.9 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). 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. 
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5.10 Svěřený movitý majetek je organizace povinna pojistit. 
 
5.11 O svěřeném nemovitém 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 pravidelnou 
inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku, kterou je povinna předložit věcně 
příslušnému odboru zřizovatele. 

 
5.12. Organizace je oprávněna užívat svěřený nemovitý majetek v souladu s jeho stavebním 

určením a v souladu s předmětem své činnosti. Odejímání majetku předaného k hospodaření 
a předávání dalšího nemovitého majetku k hospodaření se provádí na základě schválení 
jednotlivých úkonů Radou Statutárního města Pardubice podle návrhu příslušných odborů 
Magistrátu města Pardubic.  

 
5.13. Organizace je oprávněna pronajmout nemovitý majetek, který dočasně nepotřebuje k plnění 

svých úkolů, jiné osobě pouze na základě písemné smlouvy, s předchozím písemným 
souhlasem věcně příslušného odboru zřizovatele a za nájemné ve výši v místě a čase obvyklé 
nebo vyšší. Pronajmout nemovitý majetek lze pouze za takových podmínek, které nenaruší 
účel, ke kterému byla organizace zřízena a ve smlouvě se vždy uvede, že se jedná o pronájem 
majetku ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Předchozí písemný souhlas věcně 
příslušného odboru zřizovatele se nevyžaduje u krátkodobých pronájmů a výpůjček 
nemovitého majetku (tj. pronájmů a výpůjček uzavřených na dobu do 6 měsíců).  

 
5.14. Organizace hradí veškeré náklady spojené s běžným udržováním, užíváním a provozem 

svěřeného nemovitého majetku. Zároveň hradí veškeré náklady spojené s opravou, úpravou, 
rekonstrukcí, modernizací svěřeného nemovitého majetku a zařízení pevně spojených 
s budovou, které byly předány k hospodaření. Jakékoliv opravy, kde by se měnila osvětlovací 
tělesa, vodovodní trubní vedení, zařizovací předměty, výměna kompletních oken, dveří, 
prováděly se půdorysné změny apod. je nutný předchozí souhlas věcně příslušného odboru 
zřizovatele. 

 
5.15. Opravy, úpravy, rekonstrukce, modernizace svěřeného nemovitého majetku a zařízení pevně 

spojených s budovou včetně investičních akcí:  
! v rozsahu od 100 tis. Kč do 3 mil. Kč (bez DPH) je organizace povinna v rámci zadání 

veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce dodržet ustanovení § 6 v návaznosti 
na ustanovení § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění. Konečný výběr dodavatele musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně 
příslušného odboru zřizovatele, 

! v rozsahu od 3 mil. Kč (bez DPH) je organizace povinna zadat veřejné zakázky  
na stavební práce v zadávacím řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně 
příslušného odboru zřizovatele.  

 
5.16. Organizace je povinna umožnit osobám, určeným zřizovatelem vstup do prostor předaných 

k hospodaření za účelem kontroly, zda je užívá řádným způsobem a k danému účelu. 
 

5.17. Organizace je povinna zajistit provedení pravidelných a příslušnými předpisy stanovených 
kontrol, revizí a prohlídek svěřeného nemovitého majetku předaného k hospodaření, 
protipožární ochranu a dodržování bezpečnostních, hygienických a ostatních provozních 
předpisů ve všech prostorách, objektech a zařízeních svěřených k hospodaření, pravidelnou 
sezónní údržbu předmětů předaných k hospodaření a přilehlých komunikací.  
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5.18. Svěřený nemovitý majetek pojistí zřizovatel. 

6. Organizace dále užívá nemovitý majetek na základě nájemní smlouvy uzavřené s třetí osobou 

 
Čl. VI 

Finanční hospodaření organizace 
 

1. Hospodaření a finanční vztahy organizace se řídí obecně závaznými právními předpisy,  
a to zejména ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále  
i pokyny zřizovatele. 

 
2. Organizace vede podvojné účetnictví řádně a průkazně v souladu s ustanovením zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dle příslušných právních předpisů. O hlavní  
a doplňkové činnosti vede oddělené účetnictví. 

 
3. Organizace je povinna vést vnitřní kontrolní systém ve smyslu příslušných ustanovení zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.   
 
 

Čl. VII 
Doplňková činnost 

 
1. Doplňkovou činnost organizace zřizovatel povoluje k lepšímu využití všech hospodářských 

možností a odbornosti zaměstnanců v následujících možných okruzích: 
 

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
• pronájem a půjčování věcí movitých 
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti 
• vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

  
2.  Základní podmínky pro provozování doplňkové činnosti: 
 

2.1 Ceny v doplňkové činnosti kalkulovat tak, aby činnost nebyla ztrátová. V případě ztráty 
vykázané k 31. 12. běžného roku, musí být její další činnost písemně schválena věcně 
příslušným odborem zřizovatele. 

 
2.2 Realizace doplňkové činnosti je předmětem daně z příjmů právnických osob.  

Pro provozování doplňkové činnosti vydá ředitel školy vnitřní směrnici, kterou je povinen 
v souladu s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému 
odboru zřizovatele. 

 
2.3 Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by omezoval hlavní činnost 

organizace nebo ohrožoval její kvalitu, rozsah a dostupnost. 
 

 
Čl. VIII 

Ostatní práva a povinnosti 
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1. Organizace je povinna řídit se platnou legislativou a určenými interními předpisy zřizovatele. 
 
2. Organizace je povinna postupovat v souladu s Dohodou o převodu činností, majetku a práv  

a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících a podpisem této dohody statutární zástupce 
stvrzuje, že byla s jejím obsahem seznámena. 

 
3. Organizace je povinna kdykoliv na vyžádání umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly volný 

přístup ke svěřenému majetku, k veškeré korespondenci týkající se činnosti organizace, účetní  
a majetkové evidenci, vnitřním předpisům a směrnicím, výpisům z bankovních účtů apod., pokud 
to není v rozporu se speciální právní úpravou. 

 
 

Čl. IX 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Účinná je 

od 1. července 2012. 
 
2. Úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní rada 

města dle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  
 
3. Údaje o organizaci se zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky v souladu s ustanovením 

 § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění a organizace se zapisuje do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 27 odst. 10 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 
4. V souladu s § 145 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, podá 

zřizovatel návrh na zápis organizace do školského rejstříku. 
 
5. Organizace se touto zřizovací listinou zřizuje na dobu neurčitou.  
 
 
V Pardubicích dne:  

 
 
 
 
 

MUDr. Štěpánka Fraňková 
Primátorka města  
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
 

 
 

Z Ř I Z O V A C Í   L I S T I N A  
 

 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84  odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v souladu s ustanovením § 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.  xxx ze dne xxxxx 2012,  

 
 

vydává zřizovací listinu  
 
 

příspěvkové organizace  
Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 

 
 
 

v tomto znění: 
 
 
 

Čl. I 
Zřizovatel 

 
Úplný název zřizovatele:  Statutární město Pardubice 

Sídlo:                                Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

Identifikační číslo (IČ):     00274046 

 
 

Čl. II 
Základní údaje o organizaci  

 
Název organizace:   Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 

Zřízená ke dni:   1. 7. 2012 na dobu neurčitou 

Sídlo:     Lonkova 510, 530 09 Pardubice-Polabiny 

Identifikační číslo (IČ):   
 
Právní forma:    příspěvková organizace  
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Čl. III 
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti  

 
Příspěvková organizace (dále jen „organizace“) poskytuje základní umělecké vzdělávání podle § 109 a 
podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle příslušných prováděcích 
právních předpisů.  
 
Vedle hlavního účelu a předmětu činnosti může organizace vykonávat doplňkovou činnost, která je 
blíže specifikována v čl. VII.  
 

 
Čl. IV 

Statutární orgán a způsob,  
jakým vystupuje jménem organizace 

 
1. Statutárním orgánem organizace je ředitel školy (dále jen ředitel), jmenovaný  

do funkce zřizovatelem na základě zřizovatelem vyhlášeného konkurzního řízení. 
Zaměstnavatelem ředitele je příspěvková organizace. Odvolání ředitele je v kompetenci 
zřizovatele. Ředitel určí svého zástupce, který ho v plném rozsahu práv a povinností zastupuje 
v době jeho nepřítomnosti. V případě odvolání, rezignace, dlouhodobé pracovní neschopnosti 
nebo úmrtí ředitele může zřizovatel jmenovat  zástupce ředitele statutárním orgánem, který 
v plném rozsahu práv a povinností zastupuje organizaci, a to do doby jmenování nového ředitele 
či návratu ředitele z dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

2. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace, jedná ve všech věcech jménem organizace, plně 
odpovídá za její činnost a rozvoj a plní další úkoly vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů. 

3. Práva a povinnosti ředitele (statutárního orgánu) jsou vymezeny ustanoveními § 164  
a § 165 školského zákona. 

4. Ředitel vede dokumentaci školy dle ustanovení § 28 školského zákona a vydává směrnice dle 
provozních potřeb v souladu s platnou legislativou a  v souladu s právními předpisy zřizovatele. 

5. Ředitel má všechna práva a povinnosti zaměstnavatele vyplývající ze zákoníku práce. 

 
 

Čl. V 
Vymezení majetku a rozsah práv  

a povinností organizace ve vztahu k majetku 
 
1. Příspěvkové organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“) ve 

vlastnictví zřizovatele. 
 

Rozsah a hodnota svěřeného majetku budou aktualizovány v souladu s Dohodou o převodu 
činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících k 1.7.2012 s jejich 
uvedením v příloze č. 1 této zřizovací listiny, která bude její nedílnou součástí. 
 

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 má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

 
5.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 
 
5.2 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. Udržuje jej v provozuschopném stavu a za tímto 
účelem provádí jeho 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. 

 
5.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému 

souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 
 

5.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

 
5.5 Při pořizování movitého majetku v rozsahu od 500 tis. Kč do 1 mil. Kč (bez DPH) je 

organizace povinna v rámci zadání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávky popř. 
služby dodržet ustanovení § 6 v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 5 zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Konečný výběr dodavatele musí 
být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele. 

 
5.6 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. 

 
5.7 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. 

 
5.8 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 

obohacení. 
 

5.9 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). 
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. 
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. 
 

5.10 Svěřený movitý majetek je organizace povinna pojistit. 
 
6. 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. 

7. Organizace také užívá nemovitý majetek na základě nájemní smlouvy uzavřené s třetí osobou. 

 
Čl. VI 

Finanční hospodaření organizace 
 

1. Hospodaření a finanční vztahy organizace se řídí obecně závaznými právními předpisy,  
a to zejména ustanovením § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a dále  
i pokyny zřizovatele. 

 
2. Organizace vede podvojné účetnictví řádně a průkazně v souladu s ustanovením zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dle příslušných právních předpisů. O hlavní  
a doplňkové činnosti vede oddělené účetnictví. 

 
3. Organizace je povinna vést vnitřní kontrolní systém ve smyslu příslušných ustanovení zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.   
 
 

Čl. VII 
Doplňková činnost 

 
1. Doplňkovou činnost organizace zřizovatel povoluje k lepšímu využití všech hospodářských 

možností a odbornosti zaměstnanců v následujících možných okruzích: 
 

• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
• pronájem a půjčování věcí movitých 
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
• mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti 
• vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

  
2.  Základní podmínky pro provozování doplňkové činnosti: 
 

2.1 Ceny v doplňkové činnosti kalkulovat tak, aby činnost nebyla ztrátová. V případě ztráty 
vykázané k 31. 12. běžného roku, musí být její další činnost písemně schválena věcně 
příslušným odborem zřizovatele. 

 
2.2 Realizace doplňkové činnosti je předmětem daně z příjmů právnických osob.  

Pro provozování doplňkové činnosti vydá ředitel školy vnitřní směrnici, kterou je povinen 
v souladu s platnou legislativou aktualizovat a předkládat na vědomí věcně příslušnému 
odboru zřizovatele. 
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2.3 Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by omezoval hlavní činnost 
organizace nebo ohrožoval její kvalitu, rozsah a dostupnost. 

 
 

Čl. VIII 
Ostatní práva a povinnosti 

 
1. Organizace je povinna řídit se platnou legislativou a určenými interními předpisy zřizovatele. 
 
2. Organizace je povinna postupovat v souladu s Dohodou o převodu činností, majetku a práv a 

povinností s převáděnými činnostmi souvisejících a podpisem této dohody statutární zástupce 
stvrzuje, že byla s jejím obsahem seznámena. 

 
3. Organizace je povinna kdykoliv na vyžádání umožnit zřizovateli pro potřeby kontroly volný 

přístup ke svěřenému majetku, k veškeré korespondenci týkající se činnosti organizace, účetní  
a majetkové evidenci, vnitřním předpisům a směrnicím, výpisům z bankovních účtů apod., pokud 
to není v rozporu se speciální právní úpravou. 

 
 

Čl. IX 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Pardubic. Účinná je 

od 1. července 2012. 
 
2. Úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu města, plní rada 

města dle § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  
 
3. Údaje o organizaci se zveřejňují v Ústředním věstníku České republiky v souladu s ustanovením 

 § 27 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění a organizace se zapisuje do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 27 odst. 10 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

 
4. V souladu s § 145 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, podá 

zřizovatel návrh na zápis organizace do školského rejstříku. 
 
5. Organizace se touto zřizovací listinou zřizuje na dobu neurčitou.  
 
 
V Pardubicích dne:  

 
 
 
 
 

MUDr. Štěpánka Fraňková 
primátorka města  
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DOHODA O PŘEVODU ČINNOSTÍ, MAJETKU A PRÁV A POVINNOSTÍ S PŘEVÁDĚNÝMI 

ČINNOSTMI SOUVISEJÍCÍMI  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 

Pardubický kraj 
se sídlem Komenského náměstí č. p. 125, 532 11  PARDUBICE 
jednající Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje 
IČ: 70892822 
(dále jako „Převodce I“) 
 
a 
 
Základní umělecká škola, Pardubice, Havlíčkova 925 
příspěvková organizace Pardubického kraje 
se sídlem Havlíčkova 925, 530 02  PARDUBICE 
jednající ředitelem MgA. Zdeňkem Seidlem 
IČ: 60158484 
(dále jako „Převodce II“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 PARDUBICE 
jednající MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města Pardubice 
IČ: 00274046 
(dále jako „Nabyvatel“) 

 
 

Část 1 
Úvodní ustanovení 

 
Čl. I 

1. Pardubický kraj podle ustanovení § 181 odst. 1 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „školský zákon“), zřizuje a zrušuje mimo jiné základní umělecké školy.  

2. Na základě výše uvedeného ustanovení školského zákona je Pardubický kraj zřizovatelem 
příspěvkové organizace s názvem Základní umělecká škola, Pardubice, Havlíčkova 925, se sídlem 
Havlíčkova 925, 530 02  Pardubice, IČ: 60158484. 

3. Statutární město Pardubice je oprávněno podle § 179 odst. 4 písm. a) školského zákona zřizovat a 
zrušovat základní umělecké školy. 

 
 

Čl. II 
1. V mezích výše citovaného zákona, dalších právních předpisů obsahujících právní úpravu 

příspěvkových organizací a na základě výslovného souhlasu se Převodce I a Nabyvatel dohodli na 
převodu činností, které jsou předmětem činnosti Převodce II. 

2. Převod činností bude proveden tak, že Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo svým usnesením 
Z/XXX/12 ze dne……….. 2012 o ukončení činnosti Převodce II, a to ke dni 30. 6. 2012 a o jeho 
zrušení ke dni 31. 7. 2012. Zastupitelstvo města Pardubice rozhodlo svým usnesením č. XXX ze dne 
……. o zřízení nové příspěvkové organizace, a to ke dni 1. 7. 2012. Touto dohodou budou 
k 1. 7. 2012 převedeny na Nabyvatele činnosti, majetek a další práva a povinnosti související 
s činností Převodce II tak, jak je popsáno v následujících článcích této dohody. 
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Část 2 
Převod činností 

 
Čl. I 

Nabyvatel se zavazuje, že k 1. 7. 2012 začne poskytovat prostřednictvím jím zřízené příspěvkové 
organizace v plném rozsahu základní umělecké vzdělávání v souladu s právními předpisy, zejména 
podle § 109 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 4 a 5 školského zákona a podle příslušných 
prováděcích právních předpisů, které k 30. 6. 2012 vykonával Převodce II. Jedná se zejména o tyto 
činnosti: 
• provoz základní umělecké školy, 
• organizace soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR, 
• další činnosti s výše uvedeným související. 

 
 

Část 3 
Převod majetku, práv a povinností, jejichž nositelem je Převodce I 

 
Čl. I  

Movitý majetek a finanční prostředky 
1. Převodce I prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého majetku, který je uveden v příloze č. 1 

této dohody dle stavu k 31. 12. 2011. Smluvní strany berou na vědomí, že soupis tohoto majetku 
bude aktualizován dle inventarizace k 30. 6. 2012 provedené dle příslušných ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a doložené soupisem majetku. 

2. Převodce I na základě této dohody souhlasí s bezúplatným převodem vlastnického práva k movitým 
věcem dle bodu 1. Čl. I Části 3 k 1. 7. 2012 v pořizovací hodnotě vykazované v účetnictví Převodce II 
na Nabyvatele. Zároveň bude u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyčíslena 
zůstatková hodnota převáděného majetku. Nabyvatel tyto movité věci do svého výlučného vlastnictví 
přijímá dle aktualizovaného stavu k 30. 6. 2012. 

3. Převodce I je povinen předat a Nabyvatel převzít movité věci vedené Převodcem II ve své evidenci 
k 30. 6. 2012 s tím, že o tomto dotčené smluvní strany sepíší zápis. Součástí  zápisu bude soupis 
předávaných movitých věcí. 

4. Nabyvatel se stává vlastníkem movitých věcí výše vyčíslených dnem nabytí účinnosti této dohody a je 
povinen předat je své nově zřízené příspěvkové organizaci. 

5. Převodce I se zavazuje převést na Nabyvatele formou neinvestiční dotace finanční prostředky ve výši 
zůstatků k 31. 7. 2012 vedených Převodcem II na fondu odměn, fondu rezervním a fondu reprodukce 
majetku, a to nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této dohody. Výše uvedené finanční 
prostředky budou převedeny na účet Nabyvatele č. 9005-326561/0100.  

6. Nabyvatel se zavazuje, že převede neinvestiční dotaci dle odstavce 5 na jim zřízenou příspěvkovou 
organizaci, a to nejpozději do 2 měsíců od připsání finančních prostředků podle odstavce 5 na účet 
uvedený v odst. 5. 

 
 

Čl. II  
Nemovitý majetek 

1. Převodce I prohlašuje, že převede na Nabyvatele nemovitý majetek, který má v hospodaření 
Převodce II, a to ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

2.  Převod nemovitého majetku je proveden samostatnou smlouvou o bezúplatném převodu 
nemovitého majetku. 

3.  Dohoda o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejícími a 
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitého majetku jsou smlouvy na sobě vzájemně závislé. 
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Část 4 
Převod práv a povinností, jejichž nositelem je Převodce II 

 
Čl. I 

Pracovněprávní vztahy 
1. S ohledem na čl. I části 2 této dohody a s ohledem na ustanovení § 338 zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dnem 1. 7. 2012 přecházejí na příspěvkovou organizaci 
Nabyvatele, zřízenou dle ustanovení bodu 2. čl. II Části 1 této dohody jako přejímajícího 
zaměstnavatele, od Převodce II jako dosavadního zaměstnavatele, v plném rozsahu práva a 
povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů. 

2. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů se týká těch zaměstnanců, kteří budou 
k 30. 6. 2012 v pracovním poměru u Převodce II a kterým k 30. 6. 2012 neskončil pracovní poměr. 

3. Převodce II a příspěvková organizace nabyvatele zřízená dle ustanovení bodu 2. čl. II Části 1 této 
dohody vypracují k datu přechodu práv a povinností protokol o převzetí zaměstnanců, kterých se 
přechod týká, se základními personálními údaji. Seznam všech zaměstnanců, kterých se přechod týká 
je obsahem přílohy č. 2 této dohody, která je její nedílnou součástí.  

4. Nabyvatel se zavazuje potvrdit stávajícího ředitele Převodce II. ve funkci ředitele nové příspěvkové 
organizace zřízené Nabyvatelem ke dni 1. 7. 2012.  

5. Na úhradu nákladů dle § 160, odst. 1, písm. c) školského zákona, zejména nákladů mzdových, budou 
i nadále příspěvkové organizaci Nabyvatele přidělovány účelové finanční prostředky v souladu 
s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění. Převod činností, které 
jsou předmětem činnosti Převodce II. z Převodce I. na Nabyvatele nemá na výši takto přidělených 
finančních prostředků vliv. 

 
 

Čl. II 
Činnost účetního charakteru 

1. Převodce II provede veškeré kroky, které jsou nezbytné pro ukončení činnosti a pro jeho řádné 
zrušení. Jedná se zejména o tyto kroky: 
• inventarizace za příslušné období roku 2012,  
• účetní závěrka za příslušné období roku 2012, 
• vyúčtování a finanční vypořádání dotací za příslušné období roku 2012 
• vztahy k finančnímu úřadu, OSSZ, příslušným zdravotním pojišťovnám, apod., ve vztahu 
k období do 31. 7. 2012. 

2. Nabyvatel se zavazuje, že k provedení činností uvedených v předchozím bodu tohoto článku 
bezúplatně poskytne Převodci II potřebnou součinnost tak, aby mohlo dojít ke zrušení Převodce II 
k 31. 7. 2012. Nabyvatel k této činnosti ponechá pracovníkům, kteří budou vykonávat činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku bezúplatně prostory potřebné k zajištění činností dle bodu 1. tohoto článku 
do 31. 7. 2012. 

 
 

Čl. III. 
Další práva a povinnosti 

Nabyvatel se zavazuje, že prostřednictvím své příspěvkové organizace zřízené dle ustanovení bodu. 2 
čl. II Části 1 této dohody od 1. 7. 2012 bude hradit veškeré faktury za služby provozního charakteru, 
vztahující se k období od července 2012. Pokud budou faktury za období od července 2012 související 
s činností Převodce II, která je předmětem převodu dle této dohody, vystaveny na Převodce II, zajistí 
Převodce II přefakturaci těchto služeb na novou příspěvkovou organizaci, a to až do doby, než dojde 
k řádnému převodu subjektu plátce (Převodce II) těchto faktur na příspěvkovou organizaci Nabyvatele. 

Službami provozního charakteru se zejména rozumí: 
• dodávky elektřiny, 
• dodávky plynu, 
• vodné a stočné, 
• poskytování telekomunikačních služeb (telefon a internet). 
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Čl. IV 
Zásoby 

Zásoby jsou předmětem převodu. Stav zásob k 30. 6. 2012 bude vyčíslen shodně jako movitý majetek 
část 3, čl. I. Jeho převod se uskuteční po ukončení inventarizace, nejpozději k 31. 7. 2012 s tím, že 
o tomto dotčené smluvní strany sepíší zápis. Aby nebyla narušena činnost nové příspěvkové 
organizace, budou jí Převodcem II poskytovány zásoby dle jejich provozních potřeb již od 1. 7. 2012. 
Převzetí do spotřeby musí potvrdit zodpovědný pracovník nové příspěvkové organizace. Doklady 
o převzetí zásob budou součástí zápisu. 
 
 

Část 5 
Společná a závěrečná ustanovení  

1. Tato smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran 
obdrží dva stejnopisy. 

 
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva se uzavírá na základě jejich pravé a svobodné vůle a 

na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
3. Tato dohoda nabývá platnosti v okamžiku podpisu všech jejích smluvních stran a účinnosti dnem 

1. 7. 2012. 
 
 
 
 
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích                            Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích                                                                                                      
Schváleno Usnesením Zastupitelstva Pk                                                 Schváleno Usnesením Zastupitelstva města Pardubice 
Z/…/12 ze dne                                                                                       č. … ze dne XX. XX. 2012 
 
 
                                                                                                             
V Pardubicích dne ………………..                       V Pardubicích dne ……………….. 
 
 
 
 
 
 
.......................................................    ....................................................... 
          Mgr. Radko Martínek                                                       MUDr. Štěpánka Fraňková 
     hejtman Pardubického kraje                                       primátorka Statutárního města Pardubice  
 
 
 
V Pardubicích dne ……………….. 
 
 
 
 
 
     
....................................................... 
            MgA. Zdeněk Seidl 
  ředitel Základní umělecké školy, 
      Pardubice, Havlíčkova 925  
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DOHODA O PŘEVODU ČINNOSTÍ, MAJETKU A PRÁV A POVINNOSTÍ S PŘEVÁDĚNÝMI 

ČINNOSTMI SOUVISEJÍCÍMI  
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 
 

Pardubický kraj 
se sídlem Komenského náměstí č. p. 125, 532 11  PARDUBICE 
jednající Mgr. Radko Martínkem, hejtmanem Pardubického kraje 
IČ: 70892822 
(dále jako „Převodce I“) 
 
a 
 
Základní umělecká škola, Pardubice, Lonkova 510 
příspěvková organizace Pardubického kraje 
se sídlem Lonkova 510, 530 09  PARDUBICE 
jednající ředitelkou Mgr. Naděždou Gregorovou 
IČ: 60158514 
(dále jako „Převodce II“) 
 
a 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 PARDUBICE 
jednající MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města Pardubice 
IČ: 00274046 
(dále jako „Nabyvatel“) 

 
Část 1 

Úvodní ustanovení 
 

Čl. I 
1. Pardubický kraj podle ustanovení § 181 odst. 1 písm. i) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „školský zákon“), zřizuje a zrušuje mimo jiné základní umělecké školy.  

2. Na základě výše uvedeného ustanovení školského zákona je Pardubický kraj zřizovatelem 
příspěvkové organizace s názvem Základní umělecká škola, Pardubice, Lonkova 510, se sídlem 
Lonkova 510, 530 09  Pardubice, IČ: 60158541. 

3. Statutární město Pardubice je oprávněno podle § 179 odst. 4 písm. a) školského zákona zřizovat a 
zrušovat základní umělecké školy. 

 
Čl. II 

1. V mezích výše citovaného zákona, dalších právních předpisů obsahujících právní úpravu 
příspěvkových organizací a na základě výslovného souhlasu se Převodce I a Nabyvatel dohodli 
na převodu činností, které jsou předmětem činnosti Převodce II. 

2. Převod činností bude proveden tak, že Zastupitelstvo Pardubického kraje rozhodlo svým usnesením  
Z/XXX/12 ze dne……….. 2012 o ukončení činnosti Převodce II, a to ke dni 30. 6. 2012 a o jeho 
zrušení ke dni 31. 7. 2012. Zastupitelstvo města Pardubice rozhodlo svým usnesením č. XXX ze dne 
……. o zřízení nové příspěvkové organizace, a to ke dni 1. 7. 2012. Touto dohodou budou 
k 1. 7. 2012 převedeny na Nabyvatele činnosti, majetek a další práva a povinnosti související 
s činností Převodce II tak, jak je popsáno v následujících článcích této dohody. 
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Část 2 
Převod činností 

 
Čl. I 

Nabyvatel se zavazuje, že k 1. 7. 2012 začne poskytovat prostřednictvím jím zřízené příspěvkové 
organizace v plném rozsahu základní umělecké vzdělávání v souladu s právními předpisy, zejména 
podle § 109 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 4 a 5 školského zákona a podle příslušných 
prováděcích právních předpisů, které k 30. 6. 2012 vykonával Převodce II. Jedná se zejména o tyto 
činnosti: 
• provoz základní umělecké školy, 
• organizace soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT ČR, 
• další činnosti s výše uvedeným související. 

 
 

Část 3 
Převod majetku, práv a povinností, jejichž nositelem je Převodce I 

 
Čl. I  

Movitý majetek a finanční prostředky 
1. Převodce I prohlašuje, že je výlučným vlastníkem movitého majetku, který je uveden v příloze č. 1 

této dohody dle stavu k 31. 12. 2011. Smluvní strany berou na vědomí, že soupis tohoto majetku 
bude aktualizován dle inventarizace k 30. 6. 2012 provedené dle příslušných ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a doložené soupisem majetku. 

2. Převodce I na základě této dohody souhlasí s bezúplatným převodem vlastnického práva k movitým 
věcem dle bodu 1. Čl. I Části 3 k 1. 7. 2012 v pořizovací hodnotě vykazované v účetnictví Převodce II 
na Nabyvatele. Zároveň bude u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vyčíslena 
zůstatková hodnota převáděného majetku. Nabyvatel tyto movité věci do svého výlučného vlastnictví 
přijímá dle aktualizovaného stavu k 30. 6. 2012. 

3. Převodce I je povinen předat a Nabyvatel převzít movité věci vedené Převodcem II ve své evidenci 
k 30. 6. 2012 s tím, že o tomto dotčené smluvní strany sepíší zápis. Součástí  zápisu bude soupis 
předávaných movitých věcí. 

 
 

4. Nabyvatel se stává vlastníkem movitých věcí výše vyčíslených dnem nabytí účinnosti této dohody a je 
povinen předat je své nově zřízené příspěvkové organizaci. 

5. Převodce I se zavazuje převést na Nabyvatele formou neinvestiční dotace finanční prostředky ve výši 
zůstatků k 31. 7. 2012 vedených Převodcem II na fondu odměn, fondu rezervním a fondu reprodukce 
majetku, a to nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této dohody. Výše uvedené finanční 
prostředky budou převedeny na účet Nabyvatele č. 9005-326561/0100.  

6. Nabyvatel se zavazuje, že převede neinvestiční dotaci dle odstavce 5 na jim zřízenou příspěvkovou 
organizaci, a to nejpozději do 2 měsíců od připsání finančních prostředků podle odstavce 5 na účet 
uvedený v odst. 5. 

 
Část 4 

Převod práv a povinností, jejichž nositelem je Převodce II 
 

Čl. I 
Pracovněprávní vztahy 

1. S ohledem na čl. I části 2 této dohody a s ohledem na ustanovení § 338 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dnem 1. 7. 2012 přecházejí na příspěvkovou organizaci 
Nabyvatele, zřízenou dle ustanovení bodu 2. čl. II Části 1 této dohody jako přejímajícího 
zaměstnavatele, od Převodce II jako dosavadního zaměstnavatele, v plném rozsahu práva a 
povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů. 
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2. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů se týká těch zaměstnanců, kteří budou 
k 30. 6. 2012 v pracovním poměru u Převodce II a kterým k 30. 6. 2012 neskončil pracovní poměr. 

3. Převodce II a příspěvková organizace nabyvatele zřízená dle ustanovení bodu 2. čl. II Části 1 této 
dohody vypracují k datu přechodu práv a povinností protokol o převzetí zaměstnanců, kterých se 
přechod týká, se základními personálními údaji. Seznam všech zaměstnanců, kterých se přechod týká 
je obsahem přílohy č. 2 této dohody, která je její nedílnou součástí. 

4. Nabyvatel se zavazuje potvrdit stávajícího ředitele Převodce II. ve funkci ředitele nové příspěvkové 
organizace zřízené Nabyvatelem ke dni 1. 7. 2012  

5. Na úhradu nákladů dle § 160, odst. 1, písm. c) školského zákona, zejména nákladů mzdových, budou 
i nadále příspěvkové organizaci Nabyvatele přidělovány účelové finanční prostředky v souladu 
s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, v platném znění. Převod činností, které 
jsou předmětem činnosti Převodce II. z Převodce I. na Nabyvatele nemá na výši takto přidělených 
finančních prostředků vliv. 

 
Čl. II 

Činnost účetního charakteru 
1. Převodce II provede veškeré kroky, které jsou nezbytné pro ukončení činnosti a pro jeho řádné 

zrušení. Jedná se zejména o tyto kroky: 
• inventarizace za příslušné období roku 2012,  
• účetní závěrka za příslušné období roku 2012, 
• vyúčtování a finanční vypořádání dotací za příslušné období roku 2012 
• vztahy k finančnímu úřadu, OSSZ, příslušným zdravotním pojišťovnám, apod., ve vztahu 
k období do 31. 7. 2012. 

2. Nabyvatel se zavazuje, že k provedení činností uvedených v předchozím bodu tohoto článku 
bezúplatně poskytne Převodci II potřebnou součinnost tak, aby mohlo dojít ke zrušení Převodce II 
k 31. 7. 2012. Nabyvatel k této činnosti ponechá pracovníkům, kteří budou vykonávat činnosti dle 
odst. 1 tohoto článku bezúplatně prostory potřebné k zajištění činností dle bodu 1. tohoto článku 
do 31. 7. 2012. 

 
Čl. III. 

Další práva a povinnosti 
Nabyvatel se zavazuje, že prostřednictvím své příspěvkové organizace zřízené dle ustanovení bodu. 2 
čl. II Části 1 této dohody od 1. 7. 2012 bude hradit veškeré faktury za služby provozního charakteru, 
vztahující se k období od července 2012. Pokud budou faktury za období od července 2012 související 
s činností Převodce II, která je předmětem převodu dle této dohody, vystaveny na Převodce II, zajistí 
Převodce II přefakturaci těchto služeb na novou příspěvkovou organizaci, a to až do doby, než dojde 
k řádnému převodu subjektu plátce (Převodce II) těchto faktur na příspěvkovou organizaci Nabyvatele. 

Službami provozního charakteru se zejména rozumí: 
• dodávky elektřiny, 
• dodávky plynu, 
• vodné a stočné, 
• poskytování telekomunikačních služeb (telefon a internet). 

 
Čl. IV 

Zásoby 
Zásoby jsou předmětem převodu. Stav zásob k 30. 6. 2012 bude vyčíslen shodně jako movitý majetek 
část 3, čl. I. Jeho převod se uskuteční po ukončení inventarizace, nejpozději k 31. 7. 2012 s tím, že 
o tomto dotčené smluvní strany sepíší zápis. Aby nebyla narušena činnost nové příspěvkové 
organizace, budou jí Převodcem II poskytovány zásoby dle jejich provozních potřeb již od 1. 7. 2012. 
Převzetí do spotřeby musí potvrdit zodpovědný pracovník nové příspěvkové organizace. Doklady 
o převzetí zásob budou součástí zápisu. 
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Část 5 
Společná a závěrečná ustanovení  

1. Tato smlouva je vyhotovena v šesti výtiscích, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran 
obdrží dva stejnopisy. 

 
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva se uzavírá na základě jejich pravé a svobodné vůle a 

na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
3. Tato dohoda nabývá platnosti v okamžiku podpisu všech jejích smluvních stran a účinnosti dnem 1. 

7. 2012. 
 
 
 
 
 
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích                            Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích                                                                                                                     
Schváleno Usnesením Zastupitelstva Pk                                                 Schváleno Usnesením Zastupitelstva města Pardubice 
Z/…/12 ze dne                                                                                       č. … ze dne XX. XX. 2012 
 
 
 
 
                                                                                                             
V Pardubicích dne ………………..                       V Pardubicích dne ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................    ....................................................... 
          Mgr. Radko Martínek                                                       MUDr. Štěpánka Fraňková 
     hejtman Pardubického kraje                                       primátorka Statutárního města Pardubice  
 
 
 
V Pardubicích dne ……………….. 
 
 
 
 
 
 
     
....................................................... 
       Mgr. Naděžda Gregorová 
ředitelka Základní umělecké školy, 
        Pardubice, Lonkova 510  
 
       



 

 
 

 

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM 
 
Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

Reg.číslo: SV/001 

 

NOSITEL IPRM: Statutární město Pardubice 
Se sídlem v:  Pernštýnské náměstí 1,  
                        530 21 Pardubice 
 

Smlouva č.: SV/001/S 
Oblast podpory:   
2.1 Rozvoj regionálních center 

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 
 
1. změna hodnot jednoho z indikátorů pro měření cílů opatření 1.2. Zkvalitnění nabídky možností 

trávení volného času a souvisejícího nadřízeného indikátoru za IPRM jako celek 
 
Navrhujeme provedení těchto změn v následujících indikátorech:  
a. 65 11 04 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a vonočasové povahy.  

Původní hodnota indikátoru: 26 939 m2  
Hodnota indikátoru po změně: 3 910 m2 

b. 65 11 00 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem.  
Původní hodnota indikátoru: 28 629 m2 
Hodnota indikátoru po změně: 5 600 m2 

 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  
1. 
Město kvantifikovalo očekávané cíle IPRM formou souboru indikátorů, které měří výstupy a výsledky 
globálního cíle, specifických cílů a opatření. Vzhledem k dosavadnímu vývoji v realizaci dílčích 
projektů jsme došli k závěrům, že hodnota indikátoru 65 11 04 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové aktivity byla nastavena neúměrně vysoko, a to ve 
výši, kterou město prostřednictvím schválených a připravovaných projektů není schopno naplnit. 
K této situaci přispěla především nejasnost ve výkladu pojmů tohoto indikátoru, kdy došlo ke změně 
původního písemného stanoviska Regionální rady Regionu soudržnosti Severovýchod k výkladu 
pojmu „objekt“ a „území“ ze dne 19. 4. 2010 stanoviskem k výkladu těchto pojmů ze dne 24. 11. 
2011, které zásadním způsobem změnilo pro nás klíčový výklad pojmu „objekt“, a tím pádem 
některé objekty v realizovaných dílčích projektech nemohly být do tohoto indikátoru oproti původním 
předpokladům zařazeny. Navrhujeme tedy provést poměrně významné snížení tohoto 
monitorovacího indikátoru, které navíc koriguje situaci, kdy se město zavázalo k jeho naplnění 
v rozsahu, který dokonce překračuje hodnotu indikátoru za celou oblast podpory ROP 2.1. Tato 
změna indikátoru je nicméně navrhována pouze v takové míře, aby toto snížení nemělo žádný vliv 
na bodové hodnocení a tedy i přijatelnost IPRM. Dále s ohledem na to, že cíle, rozsah a výstupy 
dílčích projektů, které měly naplnit původní hodnoty indikátorů, zůstaly až na výjimky ve své 
podstatě beze změn, jsme přesvědčeni, že uvedené snížení hodnoty tohoto indikátoru nemá ani 
dopad na dosažení globálních a specifických cílů IPRM „Přitažlivé město“, kteé budou i po této 
změně naplněny. 

 



 

 
 

 

Seznam přiložených dokumentů: 
Příloha č. 1 – upravené tabulky č. 32 a 34 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“, str. 115 a 116 

 

Datum: Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 
MUDr. Štěpánka Fraňková 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
KANCELÁŘ PRIMÁTORA 

Zápis 
 

z XVI. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
 

které se konalo dne 15.05.2012 od 14:00 hodin 
 

ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 
 
Přítomni:             36 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:      3 členové zastupitelstva 
 
Neomluveni:      - 
 

J e d n á n í 
 

XVI. 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 39 členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 33 členů. V průběhu zasedání se dostavilo dalších 5 členů zastupitelstva města. 
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Martin  B í l e k 
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
- Ondřej  H l a v á č 
- Jiří  L e j h a n e c 
- Pavel  S t u d n i č k a 
 
 
Ověřovateli zápisu z XV. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Milan  C h m e l a ř 
- Petr  B e n e š 
 
 
Písemné připomínky nedošly. Zápis z XV. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
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Ověřovateli zápisu ze XVI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Simon  K a r a m a z o v 
- Aleš  K l o s e 
 
 

I. 
Schválení programu zasedání 

 
Program XVI. řádného zasedání Zastupitelstva města byl schválen takto:  
(pro 30, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
1. Zpráva o činnosti Magistrátu města Pardubic a Rady města Pardubic od posledního 
zasedání Zastupitelstva města Pardubic 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
     Ondřej Tušl, vedoucí kanceláře primátora  
 
2.A  Žádost o změnu územního plánu města Pardubic 
P: Mgr. Václav Snopek, člen zastupitelstva města  
Z: Mgr. Václav Snopek, člen zastupitelstva města  
  
2.B Prezentace 1. fáze zpracování nového Územního plánu města Pardubice 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Petra Nacu, vedoucí odboru hlavního architekta  
  
3. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky    
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
  
4. II. úprava rozpočtu na rok 2012 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Renata Hochmanová, odbor ekonomický  
     Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
  
5. Problematika společnosti Dostihový spolek a.s. (splátkové kalednáře půjček a nájemného) 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
6. Účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice a.s. nepeněžitým vkladem 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
7. Personální změny zástupců města (SmP a.s., DS a.s., nadace) 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
8. Novelizace Statutu města 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Radim Vávra, kancelář tajemníka  
     Michal Zitko, tajemník magistrátu  
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 9. Památník letce Jana Kašpara 
P:  Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
Z:  Vladimír Lavrík, odbor hlavního architekta  
      Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
  
10. Prominutí poplatků z prodlení 
P:   Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Lenka Klínská, odbor majetku a investic  
  
11. Žádost o úpravu kupní ceny bytové jednotky 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Alena Čižinská, odbor majetku a investic  
  
12. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Hana Laňarová, odbor majetku a investic  
     Kristýna Voldánová, odbor majetku a investic  
  
13. Bezúplatný převod PAP PARDUBICE o.p.s. - převod movitých věcí 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Katarína Huňková, odbor majetku a investic  
  
14. Dotace z programu podpory kultury 
P:  Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  
Z: Iva Kamenická, odbor školství, kultury a sportu  
  
15. Dotace z prostředků na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní oblasti 
P: Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
Z: Daniela Víznerová, odbor sociálních věcí  
  
16. Dotace z Programu podpory sportu, Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice, 
Prostředků na nájemné - plavání a Prostředků na nájemné při Programu podpory sportu. 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Kazimír Svoboda, odbor školství, kultury a sportu  
  
17. Základní umělecké školy - zřízení, zřizovací listiny nových škol a Dohoda o převodu 
činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Iveta Skládalová, odbor školství, kultury a sportu  
     Lukáš Dvořák, odbor školství, kultury a sportu  
     Dagmar Balousová, odbor majetku a investic  
  
18. Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území - úprava 
dotačního projektu 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Blanka Doležalová, odbor ekonomický  
  
19. Program regenerace městské památkové rezervace na rok 2012 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Blanka Doležalová, odbor ekonomický  
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20. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 29. 2. 2012 
P:  Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
Z:  Lucie Pavlová, kancelář primátora  
  
21.+22. STAŽENO 
 
23. Závěry kontrolního výboru k usnesení č. 666Z/2012 
P: Milan Chmelař, člen zastupitelstva města  
    Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
Z: Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
     Milan Chmelař, člen zastupitelstva města  
  
24. Schválení záměru prodeje akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. a akcií BK JIP 
Pardubice a.s. 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
25. IPRM "Přitažlivé město" 
P:   Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z:  Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
      Aleš Berka, odbor ekonomický  
  
26. Vydání regulačního plánu „Na Babce“ Dubina, Pardubice 
P:   Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Kamila Zárubová, odbor hlavního architekta  
  
27. Odpuštění dluhu TJ Lokomotiva 
P:  František Brendl, náměstek primátorky  
Z:  František Brendl, náměstek primátorky  
  
28. Park Na Špici 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Karolína Koupalová, odbor hlavního architekta  
  
29. Park Na Vinici 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Karolína Koupalová, odbor hlavního architekta  
  
30. Diskuse 
 
 
Informativní zpráva:  
 
Průběh přípravy a vlastní rekonstrukce třídy Míru 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
  
Průběh výstavby plaveckého areálu 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
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Informace o aktuálním vývoji ve věci pracovněprávního soudního sporu mezi statutárním 
městem Pardubice a jeho bývalým zaměstnancem 
P: Michal Zitko, tajemník magistrátu  
Z: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka  
  
Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Blanka Doležalová, odbor ekonomický  
     Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
  
 
 
 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Zpráva o činnosti Magistrátu města Pardubic a Rady města Pardubic od 
posledního zasedání Zastupitelstva města Pardubic  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Zpráva je přiložena k originálu zápisu. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Jindřich Tauber 
Jiří Lejhanec 
Radim Fülle 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 746 Z/2012    (pro 36, proti 0, zdrž 0, nehlas. 0) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od 
posledního zasedání zastupitelstva města. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 747 Z/2012    (pro 33, proti 0, zdrž 3, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
D ě k u j e  
týmu hokejistů HC ČSOB Pojišťovna Pardubice za vynikající reprezentaci města a 
gratuluje mu k zisku mistrovského titulu České republiky v ledním hokeji. 
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2.A 
Žádost o změnu územního plánu města Pardubic  

 
Zpravodaj: Václav Snopek, člen zastupitelstva města  
Uvedl, že manželé Holečkovi postavili svůj dům v rozporu se stavebním zákonem a rovněž platným 
územním plánem města. Vzhledem k tomu opakovaně žádají zastupitelstvo města o změnu územního 
plánu. Dále uvedl, že dle jeho názoru se dá předpokládat, že vzhledem k poloze by mohl nový územní 
plán reagovat na výstavbu v dané lokalitě. Novou skutečností je i fakt, že dům Holečkových splňuje dle 
nařízení Evropské rady veškeré předpoklady nízkoenergetické stavby. V této souvislosti manželé 
Holečkovi nabízejí svůj dům jako tzv. vzorový dům, který by mohl být využit pro osvětu v dané oblasti. 
 
V rámci projednávání tohoto bodu byla primátorce města předána petice „Za zachování domu manželů 
Holečkových na pozemku parc. č. 507/2 Pardubice“ . 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Jiří Vopršal, vedoucí stavebního úřadu 
Petra Nacu, vedoucí odboru hlavního architekta 
Michal Koláček 
Jiří Lejhanec 
Aleš Klose 
Silivie Georgievová, právní zástupce manželů Holečkových 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Návrh č. 1 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 16, proti 8, zdrž 12, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
přijaté usnesení č. 149Z/2011 ze dne 25. 1. 2011 ve znění: 
ZmP schvaluje, že XV. změna územního plánu je poslední pořizovanou změnou před pořízením 
nového Územního plánu města Pardubic s výjimkou změn týkajících se veřejně prospěšných
staveb a veřejně prospěšných opatření a zcela výjimečných smysluplných změn, které nesnesou 
časový odklad. 
 
Návrh č. 2 
O níže uvedeném návrhu na usnesení nebylo hlasováno (z důvodu neschválení návrhu č. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
pořízení XVII. změny ÚP, která spočívá ve změně na p.p.č. 507/2 a 507/3, k.ú. Pardubice z 
funkce zeleň rekreační na funkční využití bydlení předměstské. 
II. S c h v a l u j e  
že XVII. změna územního plánu je poslední pořizovanou změnou před pořízením nového 
Územního plánu města Pardubic s výjimkou změn týkajících se veřejně prospěšných staveb a 
veřejně prospěšných opatření a zcela výjimečných smysluplných změn, které nesnesou časový 
odklad. 
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2.B 
Prezentace 1. fáze zpracování nového Územního plánu města Pardubice  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
1. fázi zpracování nového územního plánu města prezentovala firma DHV CR. (Viz zvukový záznam.) 
 
Přijaté usnesení č. 748 Z/2012    (pro 33, proti 0, zdrž 0, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
zpracování 1. fáze nového Územního plánu města Pardubice 
 

_________________________________________ 
3. 

Převody a prodeje nemovitostí  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky 
Z projednávání stáhl body č. 3, 5, 20 a 26 a předal slovo Václavu Stříteskému, předsedovi komise pro 
pozemky a reklamu, který konkrétně doplnil některé komplikovanější případy. 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
Aleš Vavřička 
Jiří Lejhanec 
Václav Stříteský 
Václav Snopek 
Miroslav Rubeš 
Michal Koláček 
Ladislav Koudelka 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijatá usnesení č. 749 Z/2012 -  770 Z/2012 (vč. nepřijatých a stažených návrhů) nejsou z důvodu 
ochrany osobních údajů na webových stránkách města zveřejněna. 
 

_________________________________________ 
4. 

II. úprava rozpočtu na rok 2012  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Okomentoval předložené návrhy na usnesení a z pozice předkladatele provedl změny v: 
- usnesení č. 1 – formální změna textu usnesení,  
- usnesení č. 5 – formální změna textu usnesení, 
- usnesení č. 18 – změna ve výši položky na 200 tis. Kč, 
- usnesení č. 20 – změna ve výši položky na 250 tis. Kč. 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
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Petr Klimpl 
Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru 
Ladislav Koudelka 
Martin Charvát, ředitel MRFP a.s. 
Václav Snopek 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 771 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přijetí finančních prostředků v celkové výši Kč 2 000,0 tis. od společnosti LUCKYNOVA, 
a.s., Dašická 1796, 530 03 Pardubice (odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných 
podobných her v roce 2011) a jejich použití na veřejně prospěšné účely následovně: 
 
Ve výši Kč 1 000,0 tis. dotace na podporu sportovních aktivit mládežnických a žákovských 
týmů hokejového klubu HC Pardubice, o. s., Sukovo nábřeží 1735, Pardubice, IČ 
00529958, 
 
ve výši Kč 200,0 tis. dotace na podporu sportovních a mládežnických aktivit klubu BK 
Pardubice, a.s., V Ráji 311, Pardubice, IČ 27654796, 
 
ve výši Kč 100,0 tis. dotace na podporu sportovních aktivit mládežnických a žákovských 
týmů SKP Hvězda, oddíl atletiky, Čs. Armády 2515, Pardubice, IČ 26650193, 
 
ve výši Kč 200,0 tis. dotace Krajské nemocnici Pardubice, a.s., Kyjevská 44, Pardubice, IČ 
27520536 na zakoupení hluboko mrazicího boxu na uchování krevního séra a plazmy pro 
Oddělení klinické hematologie, přičemž Nemocnice Pardubice bere na vědomí, že podle 
ustanovení §27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., je tato částka přijata do vlastnictví 
zřizovatele nemocnice. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory "de 
minimis", ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o 
použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku 
Evropské unie L 379/5 ze dne 28. 12. 2006. 
 
ve výši Kč 50,0 tis. MO Pardubice I na údržbu a opravy komunikací  
ve výši Kč 50,0 tis. MO Pardubice II na údržbu a opravy komunikací 
ve výši Kč 50,0 tis. MO Pardubice III na údržbu a opravy komunikací 
ve výši Kč 50,0 tis. MO Pardubice IV na údržbu a rekonstrukci dětských hřišť 
ve výši Kč 50,0 tis. MO Pardubice V na životní prostředí - péči o zeleň, 
 
a v celkové výši Kč 250,0 tis. Magistrátu města Pardubic na Městské slavnosti - Podzim ve 
výši Kč 100,0 tis., na kulturní akci Pernštýnský rok ve výši Kč 100,0 tis. a na dotaci ve výši 
Kč 50,0 tis. na soutěžní přehlídku country tanců Pardubická Ryengle 2012, sdružení 
Ryengle, Dašická 1796, Pardubice IČ 60161019. 
 
 
Návrh č. 2 
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Přijaté usnesení č. 772 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši Kč 1 500,0 tis. a zároveň 
pokrytí položky "Dostihový spolek - reklamní služby" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 773 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 500,0 tis. z "Obecné 
rezervy rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Dotace MRFP - provoz 
multifunkční arény" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
 
Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 774 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
Poskytnutí dotace na provoz ve výši 98 770,49 Kč TJ Sokol Pardubice I., Jiráskova 29, 
Pardubice, IČ 00527785. Finanční prostředky budou uvolněny z obecné rezervy rozpočtu 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
II. S c h v a l u j e  
Poskytnutí dotace na provoz ve výši 121 808,21 Kč TJ Sokol Pardubice I., Jiráskova 29, 
Pardubice, IČ 00527785. Finanční prostředky budou uvolněny z obecné rezervy rozpočtu 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 775 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Zastupitelstvu města Pardubic schválit zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z 
roku 2011 v celkové výši Kč 300,0 tis. a zároveň pokrytí položky "Výpočetní technika -
pracoviště cestovních dokladů - provoz" ve výši Kč 200,0 tis. a "Výpočetní technika -
pracoviště cestovních dokladů - HW+SW" ve výši Kč 100,0 tis. (správce 1814 - Odbor 
informačních technologií). 
 
 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 776 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Zastupitelstvu města Pardubic schválit zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 
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Kč 49,4 tis. o příjem dotace z MŠMT pro MŠ Klubíčko, Grusova 448, Pardubice na projekt 
"Nebojím se říkat NE" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 777 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o očekávaný příjem dotace z MV ČR -
Programu prevence kriminality ve výši Kč 236,0 tis. na položku "Specialista intervence na 
ZŠp a MŠ spec. - dotace" (Správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z položky 
"Program prevence kriminality" na položku "Specialista intervence na ZŠp a MŠ spec. -
vlastní zdroje" (Správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
Návrh č. 8 
Přijaté usnesení č. 778 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I.S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o očekávaný příjem dotace z MV ČR -
Programu prevence kriminality ve výši Kč 398,0 tis. na položku "Klub a návazné aktivity 
pro děti - městská ubytovna Češkova - dotace" (Správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 48,0 tis. z položky 
"Program prevence kriminality" na položku "Klub a návazné aktivity pro děti - městská 
ubytovna Češkova - vlastní zdroje" (Správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
Návrh č. 9 
Přijaté usnesení č. 779 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8 092,7 tis. položka IPRM Dukla - 6. 
a 7. fáze - dotace (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 428,0 tis. z položky 
IPRM Dukla - 6. a 7. fáze - vlastní zdroje na položku Finanční podíl města na 
očekávaných dotacích (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 583,0 tis. z položky 
IPRM Dukla - 6. a 7. fáze - úpravy nesouvisející s DP na položku Finanční podíl města na 
očekávaných dotacích (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Návrh č. 10 
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Přijaté usnesení č. 780 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 550,0 tis. položka IPRM -
Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - dotace (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z položky 
Technická pomoc na položku IPRM - Lesopark na Dukle - dopravní hřiště - ostatní 
náklady (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 450,0 tis. z položky 
Finanční podíl města na očekávaných dotacích na položku IPRM - Lesopark na Dukle -
dopravní hřiště - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Návrh č. 11 
Přijaté usnesení č. 781 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 650,0 tis. položka IPRM -
Revitalizace prostoru před "novou poliklinikou" ul. Rokycanova - dotace (správce 711 -
Odbor majetku a investic). 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 350,0 tis. z položky 
Finanční podíl města na očekávaných dotacích na položku IPRM - Revitalizace prostoru 
před "novou poliklinikou" ul. Rokycanova - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
III. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z položky 
Finanční podíl města na očekávaných dotacích na položku IPRM - Revitalizace prostoru 
před "novou poliklinikou" ul. Rokycanova - ostatní náklady (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
IV. S c h v a l u j e  
vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2013 ve 
výši Kč 900,0 tis. položku IPRM - Revitalizace prostoru před "novou poliklinikou" ul. 
Rokycanova - vlastní zdroje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V. S c h v a l u j e  
vyčlenění finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Pardubic na rok 2013 ve 
výši Kč 60,0 tis. položku IPRM - Revitalizace prostoru před "novou poliklinikou" ul. 
Rokycanova - ostatní náklady (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
VI. S c h v a l u j e  
vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 5 100,0 tis. do příjmové i výdajové části 
rozpočtu města Pardubic na rok 2013 na položku IPRM - Revitalizace prostoru před 
"novou poliklinikou" ul. Rokycanova - dotace (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Návrh č. 12 
Přijaté usnesení č. 782 Z/2012    (pro 22, proti 7, zdrž 7, nehlas. 1) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z položky "Rezervní finanční 
prostředky" na položku "Ocenění akcií v akciových společnostech s účastí města" ve 
stejné výši (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Návrh č. 13 
Přijaté usnesení č. 783 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové investiční dotace ve výši Kč 2 000,0 tis. Krajské nemocnici Pardubice, 
a.s., Kyjevská 44, Pardubice, IČ 27520536 na řešení havarijního stavu RDG zařízení -
nákup C ramena pro Centrální operační sály k zajištění provozu chirurgické operativy 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Nemocnice Pardubice bere na vědomí, 
že podle §27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., je tato částka přijata do vlastnictví zřizovatele 
nemocnice. Finanční prostředky budou uvolněny z obecné rezervy rozpočtu (správce 598 
- Ekonomický odbor).  
 Tyto finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory "de minimis", ve smyslu 
Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy na podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie L 379/5 
ze dne 28. 12. 2006. 
 
 
Návrh č. 14 
Přijaté usnesení č. 784 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky MŠ K Polabinám - oprava střechy technického pavilonu (správce 711 -
Odbor majetku a investic) ve výši Kč 700,0 tis. z havarijní rezervy rozpočtu. 
 
 
Návrh č. 15 
Přijaté usnesení č. 785 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky MŠ E. Košťála - oprava a rozšíření sociálního zařízení (správce 711 -
Odbor majetku a investic) ve výši Kč 750,0 tis. z havarijní rezervy rozpočtu. 
 
Návrh č. 16 
Přijaté usnesení č. 786 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky MŠ Mladých - výměna oken (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 
výši Kč 1 500,0 tis. z havarijní rezervy rozpočtu. 
 
Návrh č. 17 
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Přijaté usnesení č. 787 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky MŠ Čtyřlístek (Národních hrdinů) - výměna oken (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) ve výši Kč 1 500,0 tis. z havarijní rezervy rozpočtu. 
 
 
Návrh č. 18 
Přijaté usnesení č. 788 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky ZŠ Gorkého - oprava ústředního topení (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve výši Kč 200,0 tis. z havarijní rezervy rozpočtu. 
 
 
Návrh č. 19 
Přijaté usnesení č. 789 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky MŠ Hostovice - výměna zdroje tepla (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve výši Kč 800,0 tis. z havarijní rezervy rozpočtu. 
 
 
Návrh č. 20 
Přijaté usnesení č. 790 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí položky ZŠ Svítkov - oprava kanalizace (správce 711 - Odbor majetku a investic) 
ve výši Kč 250,0 tis. z havarijní rezervy rozpočtu. 
 
 
Návrh č. 21 
Přijaté usnesení č. 791 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši Kč 17 300,0 tis. a 
zároveň pokrytí položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 
ve stejné výši. 
 
Návrh č. 22 
Přijaté usnesení č. 792 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši Kč 1 400,0 tis. a zároveň 
pokrytí položky "Náklady soudních řízení" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné 
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výši. 
 
Návrh č. 23 
Přijaté usnesení č. 793 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 235,0 tis. z položky "Dotace HZS 
Pardubického kraje - provoz" na položku "Dotace HZS Pardubického kraje - investice" 
ve stejné výši (správce 414 - Kancelář primátora). 
 
 
Návrh č. 24 
Přijaté usnesení č. 794 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 727,1 tis. o příjem 2. zálohové platby 
dotace z MŠMT pro ZŠ Bratranců Veverků na projekt "EU peníze školám" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
Návrh č. 25 
Přijaté usnesení č. 795 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. o příjem dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje pro VČD Pardubice na Grand festival smíchu 2012 (správce 1734 -
Odbor školství, kultury a sportu). 
 
Návrh č. 26 
Přijaté usnesení č. 796 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. o příjem dotace z rozpočtu 
Pardubického kraje pro DDM Delta na Sportovní hry MŠ 2012 (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). 
 
Návrh č. 27 
Přijaté usnesení č. 797 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ž á d á  
zástupce města v představenstvu Městského rozvojového fondu Pardubice a.s. o 
předložení zprávy o stavu opravy Pasáže, důvodech značného zpoždění této opravy a 
ekonomických dopadech opoždění do hospodaření MRFP a.s. 
T: zasedání ZmP 26. 6. 2012 
Z: Jiří Komárek, předseda představenstva MRFP a.s. 
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5. 
Problematika společnosti Dostihový spolek a.s.  

(splátkové kalendáře půjček a nájemného)  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
V návrhu usnesení č. 1 je navržen splátkový kalendář na dobu 6 let ke dvěma půjčkám, které město 
Pardubice poskytlo společnosti Dostihový spolek, a.s. (zůstatek dlužných částek je 3,5 mil. Kč v jednom 
případě a 1,5 mil. Kč ve druhém případě). K tomuto kroku (schválit splátkový kalendář) se již město 
zavázalo svým usnesením č. 663 Z/2012. 
Návrh usnesení č. 2 se týká dlužného nájemného. Splacení tohoto dluhu je opět rozprostřeno do 
splátkového kalendáře na dobu 6 let. 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 798 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 0, nehlas. 7)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
ve vztahu ke společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110 uzavřením splátkové 
kalendáře ke smlouvě o půjčce ze dne 4. 4. 2006 se zůstatkem dlužné jistiny Kč 3,5 mil. a s 
uzavřením splátkového kalendáře ke smlouvě o půjčce ze dne 21. 7. 2011 se zůstatkem 
dlužné jistiny Kč 1,5 mil. Splátkový kalendář je předmětem dodatku č. 2 příslušné 
Smlouvy půjčce. Dodatky jsou přílohou tohoto usnesení.  
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 799 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 0, nehlas. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
ve vztahu ke společnosti Dostihový spolek a.s., IČO: 481 55 110 uzavřením splátkové 
kalendáře na splátky dlužného nájemného dle nájemní smlouvy ze dne 21.1.2000 v 
platném znění (poslední dodatek č. 3 ze dne 19. 12. 2011). Splátkový kalendář je 
předmětem dodatku č. 4 příslušné nájemní smlouvy, který je přílohou tohoto usnesení. 
 

_________________________________________ 
6. 

Účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice a.s. nepeněžitým vkladem  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Uvedl, že se jedná o navýšení základního kapitálu společnosti VaK Pardubice a.s. nepeněžitým 
vkladem, jehož předmětem je vodohospodářská infrastruktura (vodovody a kanalizace) v hodnotě cca 
40 mil. Kč. V souvislosti s tímto vkladem ale dojde k mírnému snížení kapitálového podílu města 
Pardubice v této společnosti a to z toho důvodu, že nepeněžitý vklad ostatních municipalit do 
společnosti VaK Pardubice a.s. bude poměrově vyšší. 
 
V rozpravě vystoupil: 
Michal Koláček 
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Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 800 Z/2012    (pro 31, proti 0, zdrž 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
účast města Pardubice na zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice a.s., IČ: 601 08 631 nepeněžitým vkladem města Pardubice ve výši Kč 
39,190.000,-, který je pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn znaleckým posudkem 
č. 1053-01/12 XXXXXXXXXXXXXXXX ze dne 14. 2. 2012. Celkové zvýšení základního 
kapitálu nepeněžitými vklady představuje hodnotu ve výši Kč 139,89 mil. s podílem města 
Pardubice na tomto zvýšení částkou Kč 39,19 mil. Obchodní podíl města ve společnosti 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. bude po dokončení procesu zvýšení základního 
kapitálu 43,27 % (nyní 44,97 %).  
 

_________________________________________ 
7. 

Personální změny zástupců města (SmP a.s., DS a.s., nadace)  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Stručně uvedl předložené personální změny. 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 801 Z/2012    (pro 25, proti 0, zdrž 5, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh změn ve složení orgánů společností s majetkovou účastí města Pardubice v tomto 
rozsahu: 
1. Zástupcem města v představenstvu společnosti Služby města Pardubic a.s. bude Ing. 
Milan Vich, který nahradí zástupce města Mgr. Davida Letošníka (rezignoval na funkci 
člena představenstva).  
 
2. Zástupcem města v dozorčí radě společnosti Dostihový spolek a.s. bude Ing. Vladimír 
Engelmajer, který nahradí zástupce města Ing. Milana Vicha (rezignoval na funkci člena 
dozorčí rady). 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 802 Z/2012    (pro 25, proti 0, zdrž 5, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu v obsazení správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic (IČO: 464 95 801) 
zástupci města Pardubice tak, že Bc. Ivanu Jelínkovou nahradí ve správní radě pan Jan 
Němec. 
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8. 

Novelizace Statutu města  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Uvedla, že se jedná o dokončení procesu centralizace státní správy, který byl ve městě Pardubice 
nastaven před necelými 2 lety. V předložené zprávě jde o marginální zbytky agend státní správy, které 
vyřizují městské obvody, a to konkrétně rybářské lístky, kácení stromů a povolování polních cest. Dále 
seznámila členy zastupitelstva s doplněním návrhu na usnesení, které k tomuto bodu schválila před 
zasedáním ZmP rada města (viz bod č. II usnesení). 
 
V rozpravě vystoupili: 
Vítězslav Čapek, starosta MO Pardubice VII 
Petr Králíček, starosta MO Pardubice VI 
Petr Klimpl 
Václav Snopek 
Jan Němec 
Miroslav Rubeš 
František Brendl 
Miroslav Petráň 
Jiří Lejhanec 
Simon Karamazov 
Jiří Rozinek 
Libor Slezák 
Štěpánka Fraňková 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 803 Z/2012    (pro 26, proti 7, zdrž 3, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku č. X/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2006, 
kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 5/2007, č. 
9/2008, č. 5/2009, č. 10/2009, č. 13/2009, č. 3/2011 a č. 9/2011. Znění obecně závazné 
vyhlášky č. X/2012 je přílohou tohoto usnesení. 
II. S c h v a l u j e  
záměr posílení samosprávy městských obvodů. Realizace záměru bude předložena radě 
města a zastupitelstvu města do 30. 9. 2012. 
Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města 
T: 30. 9. 2012 
 
Návrh č. 2 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 11, proti 5, zdrž 19, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
Radě města Pardubic vytvořit pracovní skupinu složenou ze zástupců všech politických stran a 
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hnutí zúčastněných na politickém životě ve městě Pardubice a ze zástupců městských obvodů, 
která připraví návrh geografické lokalizace i kompetenčního fungování městských obvodů (jak v 
oblasti samosprávy, tak i v oblasti přenesené působnosti) do budoucna. 
T: do zasedání ZmP dne 18. 9. 2012 
Z: Rada města Pardubic 
 

_________________________________________ 
9. 

Památník letce Jana Kašpara  
 
Zpravodaj: Miroslav Rubeš, člen zastupitelstva města  
Uvedl, že návrh na vybudování pomníku Janu Kašparovi byl zastupitelstvu města předložen již loni 
v květnu. Od té doby proběhla řada jednání odboru hlavního architekta s různými sdruženími 
zastupujícími občany města a všichni zúčastnění tento návrh podpořili. Dále navrhl, aby byl památník 
vybudován v blízkosti bývalého hotelu Veselka, kde se Jan Kašpar narodil a celá akce byla zrealizována 
v rámci rekonstrukce Tř. Míru (zpracovatel projektu rekonstrukce Tř. Míru s umístěním památníku ve 
zmíněném prostoru souhlasí). Rovněž doporučil, aby byl památník odhalen ke 130. výročí narození 
Jana Kašpara, které proběhne v květnu příštího roku. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Miroslav Petráň 
Jiří Lejhanec 
Milan Chmelař 
Miroslav Rubeš 
Jiří Skalický 
Jindřich Tauber 
Ladislav Koudelka 
Aleš Vavřička 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 804 Z/2012    (pro 30, proti 0, zdrž 5, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr vybudovat památník letce Jana Kašpara v Pardubicích v prostoru západní části 
třídy Míru a ukládá Odboru hlavního architekta vypsat celostátní jednokolovou veřejnou 
architektonicko-výtvarnou soutěž, ze které vzejde jeho podoba. 
Z: vedoucí odboru hlavního architekta 
KT: 30.06.2013 
 

_________________________________________ 
10. 

Prominutí poplatků z prodlení  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
 
Bez rozpravy 
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Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 805 Z/2012    (pro 34, proti 0, zdrž 0, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a 
službách s užíváním bytu spojených paní XXXXXXXXXXXXX, ve výši 30.994,- Kč. 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 806 Z/2012    (pro 34, proti 0, zdrž 0, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prominutí poplatků z prodlení náležejících k již zaplacenému dluhu na nájemném a 
službách s užíváním bytu spojených manželům XXXXXXXXXXXX,  a XXXXXXXXXXX, 
ve výši 43.743,- Kč. 
 

_________________________________________ 
11. 

Žádost o úpravu kupní ceny bytové jednotky  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Uvedl, že materiál projednala rada města a doporučila snížení kupní ceny této bytové jednotky na 250 
Kč/m2 podlahové plochy + navýšení o míru inflace od roku 1997. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Miroslav Petráň 
Michal Koláček 
Libor Slezák 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 807 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 4, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
snížení kupní ceny půdního prostoru u bytové jednotky č. XX v čp. XXXXXXXXXX, 
Pardubice na 250,- Kč/m2 podlahové plochy + navýšení o míru inflace od roku 1997. 
 
Návrh č. 2 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 18, proti 5, zdrž 13, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
snížení kupní ceny půdního prostoru u bytové jednotky č. XX v čp. XXXXXXXXXXX, 
Pardubice na 250,-Kč/1 m2 podlahové plochy. 
 
 
Návrh č. 1 
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Stažené usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
snížení kupní ceny půdního prostoru u bytové jednotky č. XX v čp. XXXXXXXXXXXX, 
Pardubice na 1.125,-Kč/1 m2 podlahové plochy. 

 
_________________________________________ 

12. 
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Poskytnutí dotací na opravy a úpravy bytových jednotek je v souladu s pravidly pro privatizaci 
bytového fondu. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 808 Z/2012    (pro 35, proti 0, zdrž 0, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
(Příloha usnesení č. 808 Z/2012 není z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách města 
zveřejněna.) 
 

_________________________________________ 
13. 

Bezúplatný převod PAP PARDUBICE o.p.s. - převod movitých věcí  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Jedná se o převod movitých věcí, které byly používány v plaveckém areálu před zahájením jeho 
rekonstrukce a měly by být dále užívány společností PAP PARDUBICE o.p.s. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 809 Z/2012    (pro 33, proti 0, zdrž 1, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod movitého majetku pořízeného pro provoz plaveckého areálu formou 
darovací smlouvy společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., IČ 28825781, se sídlem Jiráskova 
2664, 530 02 Pardubice. Seznam movitého majetku je uveden v tabulce č.1, která je 
přílohou tohoto usnesení. 
 

_________________________________________ 
14. 

Dotace z programu podpory kultury  
 
Zpravodaj: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  
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Upozornil pouze na body č. 27 a 81 přiložené tabulky. Jedná se o již dříve schválené dotace, ale 
vzhledem k tomu, že došlo ke změně žadatele, jsou zastupitelstvu města opětovně předloženy. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 810 Z/2012    (pro 34, proti 0, zdrž 0, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou návrhu 
usnesení č. 1 tohoto usnesení. 
 
 

_________________________________________ 
15. 

Dotace z prostředků na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
Uvedl, že komise pro sociální a zdravotní věci navrhuje v rámci programu prostředků na nájemné 
v sociální a zdravotní oblasti rozdělit částku ve výši 2,5 mil. Kč. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Miroslav Rubeš 
Radim Fülle 
Ladislav Koudelka 
Jiří Lejhanec 
Simon Karamazov 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 811 Z/2012    (pro 36, proti 0, zdrž 0, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace z Prostředků na nájemné při programu podpory v sociální a zdravotní 
oblasti subjektům uvedených v tabulce, která je přílohou č. 1 usnesení č. 1 této zprávy. 
 
 

_________________________________________ 
16. 

Dotace z Programu podpory sportu, Prostředků na nájemné ČEZ arény 
Pardubice, Prostředků na nájemné - plavání a Prostředků na nájemné při 

Programu podpory sportu.  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Uvedl, že předložený návrh je v souladu se zásadami pro přidělování dotací v rámci těchto programů a 
jsou kryty rozpočtem 2012. 



XVI. zasedání ZmP dne 15. 5. 2012 Strana 22 (celkem 33)

 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Petr Beneš 
Milan Chmelař 
Pavel Studnička 
Ladislav Koudelka 
Evžen Erban 
Jaroslav Mojžíš 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Samostatné hlasování: 
tabulka č. 1: 
- řádek č. 2 – pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 4 
- řádek č. 4 – pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 6 
- řádek č. 15 – pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 5 
- řádek č. 17 – pro 34, proti 0, zdrž. 1, nehlas. 4 
- řádek č. 18 – pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 5 
- řádek č. 36 – pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 4 
 
- tabulka č. 4 poslední řádek – pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehlas. 5 
 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 812 Z/2012    (pro 37, proti 0, zdrž 0, nehlas. 2)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která 
je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 813 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 4, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice subjektům uvedeným v 
tabulce č. 2, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 814 Z/2012    (pro 36, proti 0, zdrž 0, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné - plavání subjektům uvedeným v tabulce č. 3, 
která je přílohou tohoto usnesení 
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Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 815 Z/2012    (pro 36, proti 0, zdrž 0, nehlas. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné při Programu podpory sportu subjektům 
uvedeným v tabulce č. 4, která je přílohou tohoto usnesení 
 

_________________________________________ 
17. 

Základní umělecké školy - zřízení, zřizovací listiny nových škol a Dohoda o 
převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi 

souvisejících  
 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 24. 1. 2012 schválilo záměr změny zřizovatele u dvou 
Základních uměleckých škol (v Havlíčkově a Lonkově ul.) a předložené návrhy na usnesení řeší faktický 
převod těchto základních uměleckých škol na město Pardubice.  
 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 816 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 3, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Z ř i z u j e  
k 1. 7. 2012 příspěvkovou organizaci s názvem Základní umělecká škola Pardubice, 
Havlíčkova 925, se sídlem Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 817 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 3, nehlas. 4) 
  
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zřizovací listinu nové příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pardubice, 
Havlíčkova 925, se sídlem Havlíčkova 925, 530 02 Pardubice, která je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 
 
Návrh č. 3 
Přijaté usnesení č. 818 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 3, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Z ř i z u j e  
k 1. 7. 2012 příspěvkovou organizaci s názvem Základní umělecká škola Pardubice-
Polabiny, Lonkova 510, se sídlem Lonkova 510, 530 09 Pardubice-Polabiny. 
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Návrh č. 4 
Přijaté usnesení č. 819 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 3, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zřizovací listinu nové příspěvkové organizace Základní umělecká škola Pardubice-
Polabiny, Lonkova 510 se sídlem Lonkova 510, 530 09 Pardubice-Polabiny, která je 
přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 5 
Přijaté usnesení č. 820 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 3, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
bezúplatný převod budovy čp. 925 - stavba občanského vybavení na pozemku označeném 
jako st. p. č. 1788 zastavěná plocha a nádvoří v obci Pardubice, části obce Zelené 
Předměstí a kat. území Pardubice a pozemku označeného jako st. p. č. 1788 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 428 m2 v obci a kat. území Pardubice se všemi součástmi a 
příslušenstvím z vlastnictví Pardubického kraje, IČ: 70892822 do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, IČ: 00 27 40 46, se sídlem Pernštýnské nám. čp. 1, Pardubice - Staré 
Město, PSČ 530 21 
 
 
Návrh č. 6 
Přijaté usnesení č. 821 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 3, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavřít Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi 
souvisejících, mezi Pardubickým krajem, IČ: 70892822, statutárním městem Pardubice, 
IČ: 00274046 a Základní uměleckou školou, Pardubice, Havlíčkova 925 IČ 60158484, která 
je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 7 
Přijaté usnesení č. 822 Z/2012    (pro 32, proti 0, zdrž 3, nehlas. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavřít Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi 
souvisejících, mezi Pardubickým krajem, IČ: 70892822, Statutárním městem Pardubice, 
IČ: 00274046 a Základní uměleckou školou, Pardubice - Polabiny, Lonkova 510, IČ: 
60158514, která je přílohou tohoto usnesení. 
 

_________________________________________ 
18. 

Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území - 
úprava dotačního projektu  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
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V předloženém materiálu je zastupitelstvu města navrženo vyjmutí II. části dotačního projektu 
„Technologické centrum ORP Pardubice a elektronické spisové služby v území“. První etapa – 
„Zřízení technologického centra“ byla úspěšně zrealizována a na ni měla navázat právě druhá etapa – 
„Pořízení elektronické spisové služby ORP…“. Původní zadávací řízení na II. etapu, které prováděla 
společnost GORDION s.r.o., musel zadavatel (město Pardubice) zrušit z důvodu vyloučení všech 
dodavatelů z účasti na zadávacím řízení. Město Pardubice chtělo výběrové řízení v druhém kole 
zrealizovat samo. Bohužel poskytovatel dotace vyhodnotil podmínky výběrového řízení jako 
diskriminační, z toho důvodu nemohlo být výběrové řízení zrealizováno. Město Pardubice je však 
smluvně zavázáno od 1. 7. 2012 zřízení spisové služby v území zajistit, a proto je navrženo realizaci této 
II. části projektu financovat z vlastních zdrojů. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Ladislav Koudelka 
František Brendl 
Miroslav Rubeš 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 823 Z/2012    (pro 34, proti 0, zdrž 3, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
vyjmutí II. části z dotačního projektu "Technologické centrum ORP Pardubice a 
elektronické spisové služby v území". Jedná se o část "Pořízení elektronické spisové 
služby ORP a řešení spisové služby obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností". 
II. S c h v a l u j e  
snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 459,0 tis. položka Technologické 
centrum ORP a SS - dotace (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 
III. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 459,0 tis. z položky 
Technologické centrum ORP a SS - předfinancování na položku Spisové služby v území -
vlastní zdroje ve stejné výši (správce 1814 - Odbor informačních technologií), a ve výši Kč 
257,5 tis. z položky Technologické centrum ORP a SS - vlastní zdroje (správce 1814 -
Odbor informačních technologií) na položku Obecná rezerva rozpočtu (správce 598 -
Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 

_________________________________________ 
 

19. 
Program regenerace městské památkové rezervace na rok 2012  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky 
Město Pardubice pro rok 2012 obdrželo od ministerstva kultury na Program regenerace MPR dotaci ve 
výši 400 tis. Kč  + z vlastního rozpočtu uvolnilo 1 mil. Kč. Do programu se přihlásilo 8 vlastníků 
kulturních památek (viz návrhy na usnesení č. 2 – 9). 
 
V rozpravě vystoupili: 
Michal Koláček 
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František Brendl 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 824 Z/2012    (pro 31, proti 0, zdrž 1, nehlas. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové stránky rozpočtu o příjem dotace z MK ČR z programu Regenerace 
MPR ve výši Kč 400,0 tis. a zároveň výdajové stránky rozpočtu položka Program 
regenerace MPR - dotace (běžné transfery) ve stejné výši (správce 598 - Ekonomický 
odbor).  
  
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 8,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 8,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - XXXXXXXXXXXX v celkové 
výši Kč 16,0 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor).  
 
III. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 103,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 109,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - XXXXXXXXXXXX  v celkové 
výši Kč 212,0 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
IV. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 168,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 176,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - XXXXXXXXXXXX v celkové
výši Kč 344,0 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
V. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 29,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - kostel Zvěstování Panny Marie, 
Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, IČ 42939534 v celkové výši Kč 67,0 tis. 
(správce 598 - Ekonomický odbor). 
VI. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 27,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 21,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - kostel sv. Bartoloměje, 
Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice, IČ: 42939534 v celkové výši Kč 48,0 
tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
VII. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 33,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 35,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP -  XXXXXXXXXXXX  v celkové 
výši Kč 68,0 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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VIII. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 10,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - XXXXXXXXXXXX v celkové 
výši Kč 20,0 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
IX. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 13,0 tis. z položky 
Program regenerace MPR - dotace a ve výši Kč 13,0 tis. z položky Příspěvky na obnovu 
MPR a KP na položku Příspěvky na obnovu MPR a KP - XXXXXXXXXXXX  v celkové 
výši Kč 26,0 tis. (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 

_________________________________________ 
20. 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 29. 2. 2012  
 
Zpravodaj: Alexandr Krejčíř, předseda kontrolního výboru  
Stručně uvedl předložený materiál s tím, že doporučil ponechat usnesení č. 612 Z/2012 v evidenci 
(přesun z návrhu č. 2 do návrhu č. 1).  
 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 825 Z/2012    (pro 31, proti 0, zdrž 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.: 1762/2010 - 1, 2; 1773/2010; 1776/2010; 
1888/2010; 2077/2010; 73/2011; 88/2011; 89/2011; 90/2011 - 1; 94/2011; 96/2011; 97/2011; 
99/2011 - 1, 2, 612/2011 - 1,2. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 826 Z/2012    (pro 31, proti 0, zdrž 0, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení vyřadit ze sledování usnesení č.: 72/2011; 74/2011; 75/2011; 
76/2011; 77/2011 - II; 78/2011; 79/2011; 80/2011; 81/2011; 82/2011; 83/2011; 84/2011; 
86/2011 - 1, 2; 87/2011 - 1, 2; 90/2011 - 2; 91/2011; 92/2011; 93/2011; 95/2011; 98/2011; 
615/2012. 
 

_________________________________________ 
 

21. + 22. 
STAŽENO  

 
 

_________________________________________ 
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23. 
Závěry kontrolního výboru k usnesení č. 666Z/2012  

 
Zpravodaj: Milan Chmelař, člen zastupitelstva města  
Uvedl, že kontrolní výbor ustanovil pracovní skupinu, která se usnesením č. 666 Z/2012 zabývala. 
Závěrem šetření je, že kontrolní výbor nezjistil žádné nedostatky v procesu schvalování projektové 
dokumentace pro územní řízení na akci „Náměstí Republiky“. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Milan Chmelař 
Jinřich Tauber 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 827 Z/2012    (pro 29, proti 0, zdrž 1, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
Závěr Kontrolního výboru k usnesení č. ZM/666/2012 ve znění: prověřit vynaložené 
prostředky na projekt "Náměstí Republiky" s vazbou na schválení tohoto projektu na 
orgány města. Kontrolní výbor konstatuje, že po prověření předložených dokumentů, 
nebyly zjištěny nedostatky v procesu schvalování projektové dokumentace pro územní 
řízení (DÚR) na akci "Náměstí Republiky" v orgánech města.  
 
 

_________________________________________ 
24. 

Schválení záměru prodeje akcií HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. a akcií BK 
JIP Pardubice a.s.  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Uvedla, že dle jejího názoru, jako předkladatele zprávy, by město nemělo být akcionářem ve 
společnostech zabývajících se profesionálním sportem, a proto je zastupitelstvu předložen záměr 
prodeje akcií u dvou společností - HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. a BK JIP Pardubice a.s. U HC 
proběhlo předběžné jednání s majoritním akcionářem, který má na akcie předkupní právo, a ten o ně 
projevil zájem. Ve společnosti BK JIP Pardubice a.s. jsou ostatní akcionáři toho názoru, že by město 
mělo zůstat jejím akcionářem. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
František Brendl 
Milan Chmelař 
Štěpánka Fraňková 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
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Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 828 Z/2012    (pro 27, proti 1, zdrž 3, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr prodeje akciového podílu města Pardubice ve společnosti HC ČSOB Pojišťovna 
Pardubice a.s. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 829 Z/2012    (pro 27, proti 1, zdrž 3, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr prodeje akciového podílu města Pardubice ve společnosti BK Pardubice a.s. 
 

_________________________________________ 
25. 

IPRM "Přitažlivé město"  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Konkrétně objasnil předložené návrhy na usnesení: 
Návrh usnesení č. 1 – jde o úpravu indikátorů týkajících se plochy revitalizovaných objektů pro 
volnočasové aktivity. V současné době má město v rámci IPRM „Přitažlivé město“ pokryto 3000 m2 a 
dalších 2000 m2 je třeba pokrýt, tzn. že je třeba vybrat další dílčí projekty, které budou schopny tyto 
indikátory naplnit – nabízí se např. projekt návštěvnického centra, případně stará vojenská plovárna na 
Vinici nebo rekonstrukce tribun na letním stadionu. Výběrem projektů se bude ještě řídící výbor 
zabývat. 
 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 830 Z/2012    (pro 28, proti 0, zdrž 2, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Oznámení o změně č. 9 IPRM "Přitažlivé město", které je uvedeno v příloze tohoto 
usnesení a tvoří jeho nedílnou součást a jehož předmětem je úprava indikátorů 
integrovaného plánu. 
 
 
Návrh č. 2 
Přijaté usnesení č. 831 Z/2012    (pro 28, proti 0, zdrž 2, nehlas. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plánu rozvoje města 
Pardubic "Přitažlivé město" č. SV/001/D5. Dodatek je uveden v příloze tohoto usnesení 
a tvoří jeho nedílnou součást. 
 

_________________________________________ 



XVI. zasedání ZmP dne 15. 5. 2012 Strana 30 (celkem 33)

26. 
Vydání regulačního plánu „Na Babce“ Dubina, Pardubice  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Uvedl, že návrh regulačního plánu „Na Babce“ byl dokončen v prosinci 2011 a v dubnu 2012 proběhlo 
veřejné projednání, kde nebyly ze strany veřejnosti vzneseny žádné připomínky. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 832 Z/2012    (pro 29, proti 0, zdrž 2, nehlas. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. P o t v r z u j e  
ověření souladu regulačního plánu s výsledky projednání, s Územním plánem města 
Pardubice, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky 
na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a 
technickou infrastrukturu, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních 
předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů dotčených osob dle ustanovení § 
69 odst. 2 stavebního zákona 
 
II. V y d á v á  
formou opatření obecné povahy regulační plán "Na Babce" Dubina, Pardubice ve smyslu 
ust. § 6 odst. 5 písm. d) stavebního zákona za použití ust. § 62 a 69 odst. 1 stavebního 
zákona, v souladu s ust. §§171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

_________________________________________ 
27. 

Odpuštění dluhu TJ Lokomotiva  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Město Pardubice obdrželo ze strany TJ Lokomotiva žádost o odpuštění zbytku dlužné částky z půjčky, 
který činí cca 3,2 mil. Kč. Dle vedení města, sportovní komise a finančního výboru, kde byla žádost 
projednána, není tato žádost doporučena ke schválení. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Aleš Vavřička 
František Brendl 
Pavel Studnička 
Michal Koláček 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 4, proti 23, zdrž 5, nehlas. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odpuštění dluhu TJ Lokomotiva Pardubice, jehož výše činí k 31. 12. 2011 včetně úroků 3 211 
376,- Kč. 



XVI. zasedání ZmP dne 15. 5. 2012 Strana 31 (celkem 33)

28. 
Park Na Špici  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Informoval členy zastupitelstva o změnách projektu, které vzešly z veřejného projednání. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 833 Z/2012    (pro 34, proti 0, zdrž 0, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
projekt pro územní řízení "Revitalizace parku Na Špici" 
 

_________________________________________ 
29. 

Park Na Vinici  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Zastupitelstvu města je předložena studie revitalizace parku Na Vinici, kterou zpracoval odbor hlavního 
architekta. Tento prostor je v současnosti ve velmi zanedbaném stavu, i přesto je stále využíván, a to 
především fungujícími oddíly vodáků, turistů a střelců. Cílem projektu je revitalizovat území na funkční 
městský park a jeho propojení s centrem města a ostatními částmi Pardubic, čímž by měl navázat na 
celkovou koncepci revitalizace městských parků. 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Rychtecký 
Petr Klimpl 
Štěpánka Fraňková 
Jiří Rozinek 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 834 Z/2012    (pro 33, proti 0, zdrž 0, nehlas. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
studii revitalizace parku Vinice - stará vojenská plovárna. 
 
 

_________________________________________ 
 
 



XVI. zasedání ZmP dne 15. 5. 2012 Strana 32 (celkem 33)

30. 
Diskuse  

 
Václav Snopek – Tyršovy sady 
Doporučil ještě prodiskutovat některé otázky týkající se Tyršových sadů, a to především otázku 
nákladovosti, možné riziko hrazení nákladů na revitalizaci z vlastních zdrojů, dále otázku autorských 
práv v případě eventuálních úprav projektu atd. Dále uvedl, že by měl být jasně stanoven termín 
zahájení této revitalizace. V této souvislosti předložil i návrh na usnesení (viz níže). 
 
V rozpravě k tomu diskusnímu příspěvku vystoupili: 
František Brendl 
Štěpánka Fraňková 
Jiří Čáň, vedoucí odboru majetku a investic 
Jiří Rozinek 
Evžen Erban 
Miroslav Rubeš 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Návrh č. 1 
Přijaté usnesení č. 835 Z/2012    (pro 27, proti 0, zdrž 7, nehlas. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
Vypracovat a předat zastupitelstvu k projednání kontrolní zprávu, která prověří projekt 
revitalizace Tyršových sadů z hlediska přiměřenosti ekonomických nákladů a z hlediska 
pravděpodobnosti získání dotace z prostředků IPRM a obhájení ekonomických nákladů i 
dalších závazných kritérií i při eventuálních následných kontrolách. 
Z: F. Brendl, náměstek primátorky 
T: 15. 6. 2012 
 
II. S c h v a l u j e  
Vypracovat právní posudek pozice města ve vztahu k autorům projektu, respektive k 
autorům dílčích prvků realizace (mobiliář) z hlediska možnosti ovlivňovat budoucí 
podobu parku v případě provedení revitalizace dle schváleného projektu společnosti New 
Visit s.r.o. 
Z: F. Brendl, náměstek primátorky 
T: 15. 6. 2012 
 
Návrh č. 2 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 15, proti 7, zdrž. 12, nehlas 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zahájit stavební práce na projektu revitalizace Tyršových sadů po schválení dotace z prostředků 
IPRM.  
Z: F. Brendl, náměstek primátorky 
T: trvale 
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Aleš Vavřička 
- požádal o předložení informativní zprávy ve věci pozemků pod Interhotelem Labe (především 

otázka dluhu za nájemné), 
 
 
Jiří Skalický 
- podal informaci týkající se kardiocentra pardubické nemocnice. Kardiocentrum bylo zařazeno do 

Věstníku ministerstva zdravotnictví (tzn., že splňuje všechny odborné a technické parametry). Tím 
se otevřela možnost získání evropských dotací. Na základě intenzivních jednání obdržela 
pardubická nemocnice od ministerstva zdravotnictví závazný příslib, že bude možné žádat o 
dodatečné dotace v řádech desítek milionů Kč. 

 
 
Alexandr Krejčíř 
- vznesl dotaz týkající se provozování letního kina o letošních prázdninách (zda a kde bude 

realizováno), 
reagoval František Brendl – nepřipouští možnost, že by letní kino pro letošní rok mohlo být provozováno 
v Tyršových sadech. Město obdrželo od provozovatele pana XXXXXXXXXX 3 náhradní alternativy 
s tím, že rada města na svém jednání odhlasovala pokrytí částky 600 tis. Kč na provoz letního kina v 
oblasti mezi Labem a „Bajkalem“, kde by bylo kino dočasně umístěno. 
 
 
Štěpánka Fraňková 
- informovala, že předsedové zastupitelských klubů budou svoláni na schůzku ve věci strategického 

plánu města s leitmotivem „Čisté město“ (zaměřeno především na tyto okruhy – odpadové 
hospodářství, MHD, ekologická výchova apod.).  

 
_________________________________________ 

 
Jednání bylo ukončeno v 20:15 hodin. 

________________________________________________ 
 

 
……………………………….. 

    
    Štěpánka  F r a ň k o v á  

  primátor města 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:       Simon  K a r a m a z o v 

Dne ……………………. 
 

 
        Aleš  K l o s e 

Dne ……………………. 
 
 
Pardubice, 22. 5. 2012       Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Iveta Adámková, organizační odd. MmP 
Originál zápisu vč. všech příloh a zvukového záznamu je k dispozici na organizačním oddělení MmP. Celkem 45  listů originálu 
zápisu. 


