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Verze: 1 Datum: 10.10.2019 

Název projektu: 
Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček 
fáze realizace projektu 

Identifikační číslo  

projektu: 
 Priorita 

projektu: 
 

Přínosy: 

- Vybudování důstojného pietního místa, které připomene současným i budoucím 

generacím události spojené s válkou a nacistickými zločiny na Pardubicku.  

- Expozice koncipovaná tak, aby návštěvníkům otevřela cestu k pochopení kořenů 

nacistické ideologie, rasové a národnostní nenávistí.   
- Expozice atraktivní a srozumitelná pro všechny generace. 
- Zvýšení návštěvnosti tohoto pietního místa a tím zvýšení povědomí o událostech, 

které se k němu vztahují. 

Cíl projektu: Realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“  

Výstupy projektu: 

− Vybraný dodavatel stavby 

− Zrealizovaný projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“  

− Stanovený optimální provozní model 

− Otevření nového Památníku Zámeček 

Plánované náklady 

projektu: 

− Realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“– 

27 300 52 Kč bez DPH (33 033 632 s DPH). 

− Vyvolané investiční náklady 2 400 000 Kč (ČEZ přeložka, kamerový systém, 

TDI,BOZP,AD) 

Položka rozpočtu města: 
− OMI 

− ORS 

Plánovaný  

termín zahájení projektu: 
11/ 2019 

Plánovaný termín 

dokončení projektu: 
07/2021 

Hlavní milníky: 

11/2019 - zahájení procesu výběru dodavatele stavby 

02-03/2020 – zahájení realizace stavby 

07/2021 – dokončení realizace stavby 

Kritéria úspěšnosti: 
− realizace rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček 

− zvýšení návštěvnosti památníku  

Hlavní rizika: 

− možnost odvolání účastníků či jiných průtahů při výběrových řízeních na 

dodavatele stavby 

− navýšení investičních nákladů v rámci výběrového řízení 

−  

Podmínky pro provoz: 
− zřízena k 1. 4. 2021 příspěvková organizace Památník Zámeček Pardubice  

usnesením zastupitelstva města Pardubic č. Z/1778/2020 ze dne 17. 12 2020 
Organizace projektu 

Zadavatel projektu: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

Sponzor projektu: Martin Charvát, primátor 

Manažer projektu: Vít Vojta, Odbor rozvoje a strategie 

Další členové řídícího     

výboru : 

Jan Nadrchal, náměstek primátora 
Petr Kvaš, náměstek primátora 

Projektový tým: 

1x zástupce Odboru rozvoje a strategie – zodpovědný za dotační management 

projektu 

1x zástupce Odboru rozvoje a strategie - zodpovědný za výběrové řízení na 
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dodavatele stavby 

1x zástupce Odboru majetku a investic MmP – zodpovědný za realizaci projektu 

Kateřina Snopková KP, vnější vztahy – zodpovědná za organizaci pietních aktů 

v průběhu realizace stavby 

1x zástupce Odboru ekonomického MmP 

1x zástupce Odboru hlavního architekta 

1zástupce Odboru školství, kultury a sportu  - zodpovědný za nastavení spolupráce se 

školami, případné nastavení variantního provozního modelu  

Konzultanti projektu: 

zástupce Historického ústavu AV ČR (Vojtěch Kyncl, Blanka Jedličková) 

zástupce MO IV (Petr Heřmanský) 

zástupce Památníku Lidice (Martina Lehmanová) 

zástupce Foxconn  

zástupce Československé obce legionářské (František Bobek, Viktor Šinkovec) 

zástupce NPÚ Pardubice (Jan Kadlec) 

zástupce Spolku Zámeček Pardubice  

zástupce PK - oddělení památkové péče (Milan Mariánek) 

zástupce Východočeského muzea v Pardubicích (Tomáš Libánek, zast. Jan Tetřev) 

zástupce společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech (Petra Pacholíková) 

zástupce Služeb města Pardubice 

Fáze plánování 
Rozsah dokumentace  

ve fázi plánování včetně 

zodpovědností: 

Neobsahuje, bylo zhotoveno v předchozí fázi projektu v samostatné identifikační 

listině projektu 

Harmonogram fáze 

plánování: 
neobsahuje 

Maximální náklady fáze 

plánování: 
 Již provedeno 

Termín dokončení 

plánu: 
Již provedeno 

Schválení dokumentu 

Manažer projektu: Vít Vojta Datum:  Podpis:  

Sponzor projektu: Ing. Martin Charvát Datum:  Podpis:  

Vedoucí ORS: Miroslav Čada Datum:  Podpis:  

Schválení 
rozhodovacím 
orgánem: 

Rada města Pardubic 
Datum 
schválení: 

 
Podpis:  

 



Rozvojov! fond Pardubice a.s. 
třída Míru 90, 530 02 Pardubice 

Tel.: + 420 466 035 110 
 

 

               

Příkazní smlouva k provozování parkovacích ploch u MFA 
 
Smluvní strany 

 
statutární město Pardubice  
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
jednající:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „příkazce“ nebo „město“) 
 
a 
 
Rozvojový fond Pardubice a.s.  
se sídlem: třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 1822 
IČ:   25291408  
DIČ: CZ25291408  
Bankovní spojení: 115-3006750287/0100 (účet MFA) 
jednající  Mgr. Ondřejem Šebkem, místopředsedou představenstva 
(dále jen „příkazník“) 
 

Preambule 
 
Město uzavřelo se společností HokejPce 2020 s.r.o.  dne 12. 6. 2020 akcionářskou dohodu, ve které je 
stanoven základní právní rámec i pro smluvní strany mezi příkazníkem a HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s.(dále jen „HC“). Kromě jiného tato akcionářská dohoda zahrnuje závazek města 
Pardubice zajistit, aby příkazník úplatně přenechal HC  pozemek p. č. 372/8 o výměře 10.999 m2, 
pozemek p. č. 4138 o výměře 318 m2 (u MFA) a pozemku p. č. 380/1 o výměře 3.183 m2 (u OSSZ), vše 
v k. ú. Pardubice, a to za podmínek stanovených v akcionářské dohodě. 
 
Současné smlouvy o výpůjčkách předmětných pozemků, jež jsou uzavřeny mezi příkazcem a 
příkazníkem, neumožňují jejich úplatné přenechání třetím stranám, a proto bude jejich platnost 
ukončena a budou nahrazeny touto příkazní smlouvou, ve které bude ohledně plochy pozemku p. č. 
372/8 zohledněna budoucí revitalizace letního stadionu.  
 
 

Článek I.  
 
1. Příkazce je vlastníkem shora uvedených nemovitostí, tj. pozemku p. č. 372/8, pozemku p. č. 4138 a 
pozemku p. č. 380/1, vše v k. ú. Pardubice (dále jen „Pozemky“). Tyto Pozemky bude příkazník 
využívat k úplatnému pronájmu třetích stran, zejména pak pro účely parkování vozidel HC a jejich 
klientů, návštěvníků MFA. To vše v souladu s akcionářskou dohodou ze dne 12. 6. 2020. 
 
2. Příkazce s příkazníkem zároveň v této příkazní smlouvě sjednávají podmínky vzájemné obchodní 
spolupráce.  
 
3. Příkazce je oprávněn udělovat příkazníkovi pokyny písemně, telefonicky (s následným e-mailovým 
potvrzením) a e-mailem. 
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Článek II. 
Předmět a účel úpravy 

 
1. Touto smlouvou se příkazník pověřuje k tomu, aby předmětné Pozemky celoročně využíval 
k úplatnému pronájmu třetích stran, zejména pak pro účely parkování vozidel HC a jejich klientů, 
návštěvníků MFA. To vše v souladu s akcionářskou dohodou ze dne 12. 6. 2020. Za tímto účelem je 
příkazník oprávněn vybírat nájemné za parkování vozidel, s tím, že toto nájemné je příjmem města a 
bude hrazeno průběžně měsíčně na příjmový účet města zřízený u Komerční banky v Pardubicích č. 
19-326561/0100 pod VS 6526. Příjmy z parkování vozidel podléhají podle platných právních předpisů 
DPH, proto bude poslední den příslušného kalendářního měsíce považován za datum uskutečnění 
zdanitelného plnění. Přehled o uhrazených platbách za parkování vozidel bude jednou měsíčně 
příkazník předkládat příkazci, a to do 5. dne následujícího měsíce 
 
2. Příkazce se zavazuje hradit příkazníkovy účelně vynaložené náklady, které příkazníkovi vzniknou 
v souvislosti s plněním příkazu. Tyto účelně vynaložené náklady budou příkazcem uhrazeny na 
základě daňového dokladu vystaveného příkazníkem za období jednoho kalendářního měsíce, 
přičemž daňový doklad na příslušnou částku bude vystaven do 15-ti dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od okamžiku jejího 
doručení příkazci. Přílohou daňového dokladu bude soupis jednotlivých vynaložených nákladů, 
případně kopie uhrazených účetních dokladů.  
 
3. Příkazník je povinen související náklady za parkování vozidel evidovat pod samostatným číslem 
organizace ve svém účetnictví.  
 
4. Příkazník je povinen zajistit provozování Pozemků tak, aby tímto provozem nebyla ohrožena či 
ztížena realizace investiční akce Příkazce „Revitalizace Letního stadionu“, kdy s touto investiční akcí 
byl příkazník seznámen. Příkazce se za tímto účelem zavazuje poskytovat příkazníkovi veškeré 
informace týkající se plánovaného postupu realizace předmětné investiční akce příkazce, které bude 
mít k dispozici.    
 
5. Příkazník je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy udržovat Pozemky s péčí řádného 
hospodáře.   
 
 
 

Článek III. 
Doba trvání 

 
1. Příkaz bude vykonáván od dne účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2035, nejdéle však po dobu trvání 
akcionářské dohody, jež byla uzavřena mezi HC a příkazcem. 
 
 

Článek IV. 
Ukončení nájemních smluv  

 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o výpůjčce ze dne 22. 6. 2010, podle které příkazce  
přenechal bezplatně příkazníkovi k užívání část pozemku označeného jako p. p. č. 372/8 o výměře 
10.999 m2 (využíván jako parkovací plocha pro potřeby letního a zimního stadionu) a pozemek 
označený jako pozemková parcela č. 4138 o výměře 318 m2 v k. ú. Pardubice, skončí ke dni, kdy tato 
smlouva příkazní nabude účinnosti. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o výpůjčce ze dne 21. 3. 2018, podle které příkazce 
přenechal bezplatně do výpůjčky příkazníkovi k užívání pozemek označený jako p. p. č. 380/1 o 
výměře 3.183 m2 v k. ú. Pardubice za účelem občasného a krátkodobého odstavení vozidel pro 
pořadatele případně návštěvníky sportovních, kulturních a společenských akcí konaných 
v multifunkční aréně, skončí ke dni účinnosti této smlouvy příkazní.  
 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  

 

2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této 
smlouvy odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy 
statutární město Pardubice bezodkladně informuje příkazníka, nebyl-li jeho kontaktní údaj 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou 
rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické 
osoby.  Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních 
stran.  

 

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

 

7. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení.  

 

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

 

10. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Pardubice č…………ze dne……… 
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V Pardubicích dne …………………………..                                                                      
 
 
………………………………………………                                                          …………...…………………………………. 
statutární město Pardubice      Rozvojový fond Pardubice a.s.                            
Ing. Martin Charvát         Mgr. Ondřej Šebek                                                 
primátor                                                                                                  místopředseda představenstva 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené ke schválení

1 Šumák z.s. 27057968 Pohádková zahrada - mladí dobrovolníci

Jedná se již o třetí ročník projektu pro děti všechny děti bez rozdílu. Je bez poplatků se 

zacílením na děti ze sociálně slabých rodinze sociálně slabých rodin. Děti tráví svůj volný 

čas péčí o zvířata, asistují u veterinárních prohlídek, pomáhají se socializací, spolupracují s 

organizacemipodobného zaměření-záchranná stanice Pasíčka, farma Apolenka, ČSOP.

182 000 Kč 65 46 000 Kč

2 Ekocentrum PALETA, z. s. 64244873 Volnočasové aktivity v Natura parku 2021

V rámci tohoto projektu chce Ekocentrum PALETA zrealizovat volnočasové aktivity, které 

nejsou primárně ekologicky zaměřené, nicméně je o tyto aktivity dle zkušenosti velký 

zájem. V rámci projektu bude  v průběhu celého roku uspořádáno 22 tematicky laděných 

jednodenních akcí pro veřejnost, především pro rodiny s dětmi - Odpoledne se zvířátky, 

Slavnosti jara, Mošto-zelobraní a další interaktivní akce a workshopy

148 000 Kč 80 41 000 Kč

3 Chmelař Martin 72941715
Celoroční vzdělávání žáků hudební školy 

Martina Chmelaře.

Cílem projektu je vést děti k hudbě, k rozvoji všech jejich hud. schopností, k hlasové 

výchově, komunikaci a spolupráci, vztahu k hodnotám, jazykové kultuře, výslovnosti 

apod. Žáci účinkují na koncertech hudební školy, edukativních koncertech pro školy i pro 

veřejnost.

411 460 Kč 67 23 000 Kč

4
Tělovýchovná jednota Klub vodáků-turistů 

z.s.
00527670 Děti a mládež KVT Pardubice

Celoroční volnočasové aktivity v rámci tělovýchovné jednoty, každotýdenní schůzky, 

jednodenní i vícedenní akce, letní a zimní tábor.
120 000 Kč 75 19 000 Kč

5 Sportovní škola basketbalu Pardubice, z. s. 48160024 Šmoulinka CUP

Série minibasketbalových turnajů. Určené především pro začínající basketbalisty, většinou 

ještě neregistrované děti. Četnost turnajů 1x za 3 týdny. V

Pardubicích pořádaný naším spolkem 2-3x za rok.

57 000 Kč 55 15 000 Kč

6 Action kids z.s. 07836325 Nábor nových členů

Náborová strategie má za cíl zviditelnit spolek Action kids a jeho filozofii, která si klade za 

cíl rozvoj všestranného pohybu bez tlaku na výkon. Cílem je, aby se stal sport součástí 

jejich života. Prioritou není specializace na výkon, ale naopak vyzkoušení si pestré škály 

aktivit a osvojení si správných pohybových návyků. Cílem projetku je přilákat nové členy - 

děti do organizace a podporovat vztah dětí k pohybu. 

15 000 Kč 50 3 000 Kč

147 000 Kč

7 Univerzita Pardubice 00216275 Evropská Noc vědců - dne 24. 9.2021

Program akce tvoří zážitkové vědecké demonstrace rozkrývající návštěvníkům 

zajímavosti přírody, techniky a zprostředkovaně i vědecké práce. Představují se zde 

zástupci všech sedmi fakult univerzity, které pokrývají širokou škálu oborů od chemie, 

ekonomie, elektrotechniky, dopravy, logistiky, přes antropologii, filosofii, zdraví člověka, 

až po multioborové restaurování. 

502 000 Kč 80 42 000 Kč

CELOROČNÍ ČINNOST SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Číslo Žadatel IČO Účel dotace - název projektu Stručný popis projektu (citováno z žádostí o poskytnutí dotací)
Celkové 
náklady

Počet bodů 
(min. 50, max. 

100)

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY

JEDNORÁZOVÉ AKCE 

Číslo Žadatel IČO Název akce - projektu Stručný popis projektu (citováno z žádostí o poskytnutí dotací)
Celkové 
náklady

Počet bodů 
(min. 50, max. 

100)

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY



Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené ke schválení

8 Černí koně - spolek Praha 9 03869997 CooLOBĚŽKA CUP PARDUBICE

Projekt se uskuteční při projektu Sportovní park Pardubice v parku na Špici v Pardubicích. 

Kromě sportovní části, tzn závodu v koloběhu, který je

směřován široké veřejnosti v kategoriích od dětí, přes handicapované až po dospělé, má 

CooLOBĚŽKA CUP i charitativní přesah.

213 000 Kč 50 37 000 Kč

9 Památník Lidice 70886342 Memoriál Josefa Šťulíka

Jedná se o běžecký závod dětí základních škol  jako připomínka ležácké tragédie a 

zamyšlení  se nad  histoirii této obce. Trať o délce 2,4 km vede po polní a lesní cestě, po 

které chodily ležácké děti do školy do Včelákova. 

182 070 Kč 95 25 000 Kč

10 Sportovní škola basketbalu Pardubice, z. s. 48160024 Sportovní odpoledne
Sportovní odpoledne - nábor, získání nových basketbalistů a basketbalistek. Nafukovací 

atrakce + soutěže (běžecké, dovednostní, basketbalové)
80 000 Kč 60 25 000 Kč

11 Mensa České republiky 45248591 Logická olympiáda 2021 - Pardubický kraj

Logická olympiáda je soutěž pro žáky základních škol a studenty středních školná na 

logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup, pořádaná 

Mensou České republiky.

50 000 Kč 90 23 000 Kč

12 GameCon, z.s. 22725474 GameCon 2021

GameCon je největší festival nepočítačových her v ČR, který vznikl v roce 1995 a je 

pořádaný zapsaným spolkem GameCon. Akce se účastní 1000 účastníků. 50 % tvoří 

mládež a děti do 26 let. V roce 2021 bude GameCon pořádán v termínu 15.-18.7.

906 000 Kč 70 18 000 Kč

13
Junák - český skaut, přístav Sedmička 

Pardubice, z. s.
60159961 PRESKARE, SKARE 2021

Každoroční jachtařský závod vodních skautů, je to považováno za skautské mistrovství ČR 

. Akce je časově zahrnuta do dvou víkendů. První je příprava a setkání oddílů v jednom 

víkendu a druhý víkend je už samotné mistrovství.

34 000 Kč 80 10 000 Kč

14 Action kids z.s. 07836325 Pobyt dětí na horách
Vzhledem k covid-19, kdy děti nemohou plnohodnotně trávit čas se svými vrstevníky a 

věnovat se pohybu, tak jako dříve. Žadatel zajistí pro děti pobyt na horách.
22 900 Kč 60 5 000 Kč

15 TAJV, z. s. 09287094
Sportovní den mládeže s TAJV v 

Pardubicích

První ročník sportovně-edukačního a volnočasového projektu pro děti na venkovním 

sportovišti. Projekt zahrnuje stručný edukační seminář, soutěžní turnaj a trénink aktivit v 

programu s trenérem a pedagogem Mgr. Janem Váňou včetně jeho týmu TAJV.

30 000 Kč 60 5 000 Kč

190 000 Kč

16 Klub českých turistů Slovan Pardubice 26983079
Celoroční plán akcí, pěších výletů a 

cyklovýletů

Pěší výlety, cykloturistické výlety a lyžařské výlety na běžkách organizujeme v přírodě v 

rámci celé ČR.
450 000 Kč 60 22 000 Kč

17 KČT, spolek odbor Synthesia Pardubice 13585053
Celoroční plán akcí, pěších výletů a 

cyklovýletů

KČT, spolek odbor Synthesia Pardubice má v roce 2021 v plánu 10 autokarových zájezdů, 

65 akcí veřejnou dopravou a Turistický bál. Akce mají kromě turistického, také kulturně 

poznávací zaměření a jsou určeny pro volný čas i široké veřejnosti

354 000 Kč 60 22 000 Kč

18 Klub přátel Pardubicka 64242862 Celoroční činnost Klubu přátel Pardubicka
Cílem činnosti Klubu je prohlubovat pozitivní vztah občanů nejen k regionu Pardubic,

vzbuzovat v nich zájem o dění v něm a aktivně v něm působit.
280 000 Kč 100 22 000 Kč

19 Alliance Française de Pardubice, z.s. 68209410 Celoroční činnost spolku

Činnost spolku Alliance Française de Pardubice bude v roce 2021 směřována třemi 

hlavními směry: a) výuka francouzštiny a organizace mezinárodních zkoušek, b) podpora 

francouzské kultury, frankofonních kultur a mezikulturní výměny obecně prostřednictvím  

každoročních kulturních festivalů a pravidelných akcí, c)  navazování a prohlubování 

společenských vztahů s různými organizacemi a spolky v kraji a Pardubicích.

1 732 000 Kč 60 22 000 Kč

Alokace pro celkovou činnost dospělých                 172.240 Kč

SPOLKOVÁ ČINNOST DOSPĚLÝCH 

Číslo Žadatel IČO Název akce - projektu Stručný popis projektu (citováno z žádostí o poskytnutí dotací)
Celklové 
náklady

Počet bodů 
(min. 50, max. 

100)

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 - Dotace doporučené ke schválení

20 Klub dárců krve Pardubického kraje z.s. 09013806 Podpora celoroční činnosti spolku

Žadatel nabízí doprovod na 1.odběr, sklízí s tím úspěchy. Mnoho dárců se obává, oni jim 

nabízíme komplex. poradenství. Pro komunikaci s dárci potřebuje žadatel novější PC s 

web kamerou, opravit elektroinst. a vymalovat. Klubová trička pomohou prezentovat

183 700 Kč 60 13 000 Kč

21 Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj 48160369 Akce Klubu českých turistů

KČT, oblast Pardubický kraj pořádá prostřednictvím svých 27 odborů kolem 1300 

turistických akcí. Vydává Kalendář turistických akcí. Školí vedoucí turistiky a doškoluje 

stávající vedoucí. Pro zabezpečení činnosti využívá kancelář v Evropském domě.

85 732 Kč 60 13 000 Kč

22 Společnost Jana Pernera, z.s. 02500213 Festival silnice a železnice 2021

Projekt odstartuje veřejným vzpomínkovým aktem u příležitosti narození J. Pernera.

Následovat budou happeningy a výstavy pro širokou veřejnost, s cílem prezentovat a

prosazovat J. Pernera a projekty spojené s rozvojem na území ČR

250 000 Kč 60 13 000 Kč

23 Pardubický spolek historie železniční dopravy 48160733 Činnost spolku v roce 2021

Spolek dokumentuje historie železniční a MHD a své výsledky soustavně prezentuje 

veřejnosti. Provozuje Museum Rosice n/L, pořádá mnoho akcí pro veřejnost s cílem 

rozšíření nabídky turistický cílů v Pardubicích, popularizace historie a veřejné dopravy.

68 000 Kč 75 9 000 Kč

24 Goethe-Zentrum Pardubice, z.s. 26639611 Celoroční činnost 

Projekt je zaměřen na jazykovoi výuku (vč. mezinárodních zkoušek) pro děti, mládež a 

dospělé, kulturní a vzdělávací programy pro žáky a učitele, kulturní program určený 

široké veřejnosti

a provoz Německé knihovny (včetně Knihovny věcí) a centrum materiálů pro výuku.

2 000 000 Kč 50 9 000 Kč

25
Český svaz chovatelů, z.s., Okresní 

organizace Pardubice
00448621 Činnost spolku, realizace výstav, (mládež)

Konání výstav drobných zvířat s dalšími souvisejícími akcemi s chovatelstvím, cílem je 

realizace vyžití členů spolku, reprezentace Pardubicka, zapojení účasti široké veřejnosti 

včetně dětí

70 000 Kč 100 7 000 Kč

26
Tenisový klub hráčů dřevěnou pálkou 

Pardubice, z.s.
06717365

Celoroční pravidelná volnočasová aktivita 

členů spolku ve hře pálky

Celoroční pravidelná volnočasová aktivita členů spolku ve hře pálky. Hráči tenisu 

dřevěnou pálkou hrají pravidelně minimálně 3x týdně po celý rok. Jedná se o hráče vě 

věku od 15 do 85 let. (v současné době je 170 členů, řádně registrovaných), tak i nečleny 

a hosty.

84 600 Kč 58 6 000 Kč

27 Svaz českých filatelistů, z.s. 00442976
Podpora celoroční spolkové činnosti 

dospělých - Pardubická filatelie

Klub filatelistů KF 05-100 Pardubice již po mnoho let každoročně pořádá  čtyři celostátní 

výměnné schůzky v Kulturním domě v Pardubicích Dukla, a to zpravidla v březnu, květnu, 

září a v listopadu.  Pokud to dovolí epidemiologická situace, uspořádá žadatel v letošním 

roce opět čtyři schůzky, a to 20. března, 15. května, 21. září a 20. listopadu. Tyto akce 

patří svým rozsahem i tradicí k nejznámějším  tohoto druhu v ČR. Jsou navštěvovány 

organizovanými i neorganizovanými filatelisty z celé naší republiky i z okolních států a 

přispívají nejenom k propagaci filatelie, ale i pardubického regionu. 

49 800 Kč 100 4 000 Kč

28
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 

Pardubice
64242463

Celoroční spolková činnost dospělých - 

Pronájem klubovny

Setkávání členů včelařského spolku za účelem školení, přednášek, získávání informací k 

chovu a léčení včel, dále spolková činnost pro občany jako pořádání Dnů medu a 

prodejvčelích produktů

780 000 Kč 55 2 000 Kč

29
Česká numismatická společnost, z.s. pobočka 

v Pardubicích
46495681 Celoroční činnost

Členové společnosti se scházejí jednou měsíčně v klubovně ESD. Na programu je vždy 

přednáška na téma spojené s historií numismatiky nebo Pardubic. Přednášky jsou 

přístupné široké veřejnosti,  vydávají pamětní medaile na kterých jsou vždy významné 

nebo dominantní budovy města Pardubice.

17 000 Kč 100 1 000 Kč

165 000 Kč

502 000 Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2021 1 722 540 Kč

Dotace doporučené RmP ke schválení 502 000 Kč 1 220 540 Kč

Dotace doporučené ZmP ke schválení 205 000 Kč 1 015 540 Kč

Alokace pro letní táborovou činnost 1 015 510 Kč

CELKEM 
Proram podpory volnočasových  a vzdělávacích aktivit 2021



Příloha č. 1 usnesení č. 2 - Dotace doporučené ZmP ke schválení

1 Junák - český skaut, přístav Sedmička Pardubice, z. s. 60159961
Podpora celoroční činnosti přístavu vodních skautů v 
Pardubicích

V rámci skautského hnutí a činnosti je pořádána řada výletů, setkání a závodů s 
využitím rozličného vybavení. Na jejich pořádání, obnovu vybavení a četnější 
účast členů je žádoucí finanční podpora, kterou nemůže žadatel v dostatečné 
míře sám zajistit.

232 000 Kč 90 62 000 Kč

2 Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice 65667425 Celoroční činnost

Posláním SKM je výchova dětí a mládeže v salesiánském duchu. Cílovou 
skupinou jsou děti,
mládež a rodiny z celých Pardubic. SKM se jim věnuje v aktivitách s pravidelností 
1x/týden,
1x/14 dní a prostřednictvím pravidelných celodenních i víkendových akcí. 
Účelem žádosti o dotaci je částečné pokrytí celoročního provozu (nájem, 
energie).

798 000 Kč 75 63 000 Kč

3 POST BELLUM, z. ú. 26548526 Kino příběhy: Pamětníci Pardubic vyprávějí

Projekt "Kino příběhy: Pamětníci Pardubic vyprávějí" reaguje na dnešní 
pandemickou dobu možností zapojit se online, ale v případě uvolnění i fyzicky, 
do vzdělávacího projektu, který zábavně a moderně předává generační 
zkušenosti. Účelem dotace je realizovat čtyři online kino příběhy a pomocí 
jednoduchého odkazu zpřístupnit neomezenému množství mladých lidí nejen z 
Pardubic čerpat zkušenosti starších generací.

185 300 Kč 55 80 000 Kč

205 000 Kč

Počáteční stav k 1. 1. 2021 1 722 540 Kč
Dotace doporučené RmP ke schválení 502 000 Kč 1 220 540 Kč
Dotace doporučené ZmP ke schválení 205 000 Kč 1 015 540 Kč
Alokace pro letní táborovou činnost 1 015 510 Kč

Proram podpory volnočasových  a vzdělávacích aktivit 2021

CELOROČNÍ ČINNOST SPOLKŮ A ORGANIZACÍ PODPORUJÍCÍCH VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

Číslo Žadatel IČO Účel dotace - název projektu Stručný popis projektu (citováno z žádostí o poskytnutí dotací) Celkové náklady
Počet bodů 

(min. 50, max. 
100)

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY



Dodatek č. 2 k Servisní smlouvě  
ze dne 20.8.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.3.2020 

 
Článek 1  

Smluvní strany 
Objednatel: 
Statutární město Pardubice 
se sídlem:  Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, Pardubice 530 21 
zastoupené: Ing. Zdeňkou Malou, vedoucí odboru informačních technologií Magistrátu 

města Pardubic 
IČ:   00274046 
DIČ:   CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  326561/0100  
ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  

- Jaromír Flegr, odbor informačních technologií Magistrátu města Pardubic, 
e-mail: jaromir.flegr@mmp.cz, tel.: 466 859 121 

- Ing. Iva Kamenická, odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města 
Pardubic, e-mail: iva.kamenicka@mmp.cz, tel.: 466 859 531 

 
na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
 
a 

 
poskytovatel: 
RedWeb s.r.o. 
se sídlem:  Brno – Brno střed, Kozí 684/8, PSČ 60200  
zastoupená:  Ing. Petrem Okurkem, jednatelem 
IČ:   27709841 
DIČ:   CZ27709841 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 53700 
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s. 
číslo účtu:  180944462/0600 
ve věcech technických je oprávněn jednat:   

- Ing. Petr Okurek, e-mail: pokurek@redweb.cz, tel.:  
 

na straně druhé (dále jen „Poskytovatel“) 
 

Článek 2 
Úvodní ustanovení 

 
2.1. Dne 20.8.2019 uzavřely smluvní strany mezi sebou Servisní smlouvu, na základě níž je 

Poskytovatel povinen poskytnout Objednateli služby směřující k racionalizaci a zefektivnění 
provozu software pro podporu příjímacího řízení do mateřských škol ve městě Pardubice. Dne 
17.3.2020 byl uzavřen dodatek, kterým bylo rozšířeno poskytování dohodnutých služeb, které je 
předmětem této smlouvy, i na základní školy zřízené Objednatelem a vyjmenované v příloze této 



smlouvy  (dále jen „Smlouva“). Konkrétní předmět plnění spočívá v poskytování maintenance (= 
roční aktualizace aplikace spočívající ve veškeré instalaci doplňků verzí (update), instalaci nových 
verzí (upgrade) či přechodu na vyšší verze, kterou lze provádět i dálkovým přístupem) a dále 
v podpoře produktivního provozu a servisních služeb v souladu se všemi závaznými právními 
předpisy a sjednanými podmínkami. 

 
2.2. S ohledem na potřebu Objednatele rozšířit poskytování výše uvedených služeb, které je 

předmětem této Smlouvy, také na nově zřízenou Základní školu Montessori Pardubice, 
příspěvkovou organizaci, jejíž zřizovatelem je Objednatel, přistupují smluvní strany k uzavření 
tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“). 

 
 

Článek 3 
 Předmět dodatku 

 
3.1. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy, který nově zní takto: 
 
         „4.2.  Celková cena za roční maintenance aplikace a roční maintenance pro 30 mateřských škol 

(MŠ) a 18 základních škol (ZŠ) se stanovuje: 
Cena za maintenance aplikace pro MŠ bez DPH  10.000,- Kč 
Cena za maintenance aplikace pro ZŠ bez DPH  10.000,- Kč 
Cena za maintenance 48 licencí bez DPH: 38.400- Kč 
DPH ve výši 21 %: 12.264,- Kč 
Cena včetně DPH:               70.664- Kč.“ 

 
3.2. Na základě dohody smluvních stran se ke Smlouvě připojuje nová Příloha č. 3 obsahující seznam 

dotčených mateřských a základních škol.  
 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále platná 

a účinná. 
 
4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle 

tento dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění tohoto dodatku město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, 
nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 



 
4.5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.  
 
4.6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 

což stvrzují svým podpisem. 
 
 
V Pardubicích dne ………………………………    V Brně ……………………………… 
 
 
……………………………………………….               …………………………………………………. 
          Ing. Zdeňka Malá za RedWeb s.r.o. 
vedoucí oboru informačních technologií Ing. Petr Okurek 
 Magistrátu města Pardubic jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 3 – seznam dotčených mateřských a základních škol 
 

1. Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 
2. Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590 
3. Základní škola Pardubice, Bratranců Veverkových 866 
4. Základní škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870 
5. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 
6. Základní škola Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 
7. Základní škola Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 
8. Základní škola Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 
9. Základní škola Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 
10. Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 
11. Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 
12. Základní škola Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 
13. Základní škola Pardubice, Staňkova 128 
14. Základní škola Pardubice-Svítkov, Školní 748 
15. Základní škola Pardubice, Štefánkova 448 
16. Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 
17. Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344 
18. Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25, pracoviště mateřské školy 

Hostovická 26 
19. Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115 
20. Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119 
21. Mateřská škola Pardubice-Dražkovice 146 
22. Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991 
23. Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653 
24. Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691 
25. Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 
26. Mateřská škola Pardubice-Jesničánky, Raisova 226 
27. Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 
28. Mateřská škola Pardubice, K Polabinám 626 
29. Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601 
30. Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8 
31. Mateřská škola Pardubice, Na Třísle 70 
32. Mateřská škola Pardubice-Ohrazenice, Školská 225 
33. Mateřská škola Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157 
34. Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Mladých 158 
35. Mateřská škola Zvoneček Pardubice-Polabiny, Sluneční 284 
36. Mateřská škola Stonožka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 
37. Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450 
38. Mateřská škola Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448 
39. Mateřská škola Duha Pardubice -Popkovice a Staré Čívice 
40. Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 
41. Mateřská škola Pardubice-Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160 
42. Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90 
43. Mateřská škola Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku 
44. Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100 
45. Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579 
46. Mateřská škola Mozaika Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961 
47. Mateřská škola Pampeliška Pardubice-Hostovice 30 
48. Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace 



Poř.č. Seznam škol ucházejících se o dotace z projektu: Čáska dotace v 
Kč

Registrační číslo projektu

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ

3.II/10 Klub pro žáky ZŠ

CELKEM 2 349 680,00

Příloha usnesení

Výzva vyhlášená MŠMT - "Šablony III" - Žádosti ZŠ a MŠ

Název aktivity

2 ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866 958 680,00 Zatím není přiděleno

Zatím není přiděleno ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 3441 1 391 000,00
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 84. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 12.04.2021 od 10:00 hodin  

prostřednictvím videokonference 

 
 

Přítomni: 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila Ministrová, Jan Nadrchal, Tomáš 
Pelikán, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych 
 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Věra Netolická, interní audit

 

I. 

Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- Zařazení nové zprávy „IV. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření - 1. část“ jako 
bodu č. 19 

- Zařazení nové zprávy „Revokace usnesení č. R/5412/2021, R/5413/2021 a R/5414/2021“ jako 
bodu č. 20 

 

Program 84. řádné schůze RmP byl schválen takto: (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

1. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

P: Brendl František, zastupitel města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
2. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Hovorka Pavel, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

- OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 



  2 

Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 
Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 

4. Veřejné zakázky KT 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

5. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

– OIT 

P: Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

6. Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček - aktualizace identifikační listiny 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 
7. Příkazní smlouva s RFP a.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
8. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Vodrážková Soňa, odbor majetku a investic 
9. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Musilová Renata, odbor ekonomický 

10. Program valné hromady EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 
11. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
12. SENIOR TAXI - uplatnění opce 

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

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 
13. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit 

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

14. Dodatek ke smlouvě- webová aplikace pro podporu zápisu dětí do škol 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
15. Souhlas zřizovatele - Šablony III 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
16. Sportovní dny v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
17. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku - Základní umělecká škola Pardubice, 

Havlíčkova 925 

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

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 
18. Program XXXI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 29.04.2021 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
19. IV. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření - 1. část 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
20. Revokace usnesení č. R/5412/2021, R/5413/2021 a R/5414/2021 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 

21. Diskuse 

 

Informativní zpráva: 

 

Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
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II. 

Schválení usnesení z 83. řádné schůze RmP dne 29.03.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 84. řádné schůze RmP dne 12.04.2021 

Zápis a usnesení z 83. řádné schůze byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu z 84. řádné schůze RmP byli jmenováni Jakub Rychtecký 

            Tomáš Pelikán 
 

 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

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

usnesení RmP 

Zpravodaj: František Brendl, místopředseda Kontrolního výboru ZmP 
- Stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5468/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 113. 

 

2 

Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

Zpravodaj: Pavel Hovorka, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 
- Podrobně okomentoval předložené návrhy na usnesení 

 
Rozprava: 

- na základě dotazu náměstka J. Mazucha bylo ze strany předsedy komise konstatováno, že 
nebytový prostor s prodejnou Zámečnictví ve Wintrově ul. je doporučen k prodeji formou 
přímého prodeje z důvodu toho, že se jedná o užitečnou službu občanům. 

 
Vít Ulrych 

- požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 2 z důvodu nízké ceny, domnívá se, že při propagaci 
záměru pronájmu by město garáž mohlo pronajmout za vyšší cenu. 
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Reagoval P. Hovorka – komise se dlouhodobě snaží řešit možnosti lepší inzerce na pronájem 
prostor, ideální by bylo inzerovat na veřejných realitních severech. 
Reagoval V. Štěpánek – doporučil inzerovat v Radničním zpravodaji, který dostává každá 
domácnost. 

- k návrhům č. 007 a 008 uvedl, že je překvapen rozdílnou výší cen za garážová stání v jedné 
lokalitě. 

- k návrhům č. 004 a 005 požádal o prověření na odboru majetku a investic, zda byla s nájemci 
diskutována možnost poskytnutí jiného prostoru. 

 
- na základě dotazu náměstka J. Rychteckého byl objasněn formální princip vypořádání žádostí o 

poskytnutí nebytových prostor v případě návrhů č. 003 a 004 a v případě uvedeném v návrhu č. 
005 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5469/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/4801/2020'. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5470/2021               (pro 7, proti 1, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

změnu nájemní smlouvy ze dne 1.4.2020, jejímž předmětem je prostor označený jako garáž č. 5 o 

výměře 24,85 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 513 ul. Bělehradská, která je postavená na 

pozemcích označených jako stavební parcely č.parc.st. 9682, 9683 a 9684, k.ú. a obec Pardubice, 

část obce Polabiny, uzavřené s XXXXXXXXXXXXX. Změna bude spočívat ve zvýšení částky 

nájemného z 400,- Kč/m2/rok bez DPH na částku 450,- Kč/m2/rok bez DPH a v prodloužení nájemní 

smlouvy o 1 rok. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zajistit změnu nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.04.2021 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5471/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 



  6 

uzavření nájemní smlouvy na prostor o výměře 40,6 m2 nacházejícího se v přízemí budovy čp. 

1013, ul. E. Košťála, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 

1012/1, k.ú. Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka se společností  SKP-CENTRUM, o.p.s., IČ 

275 34 804, se sídlem Jungmannova 2550, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu - 

intervenční centrum, výše nájemného 517,77 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce 

provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.5.2021 

 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/5472/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na prostor označený jako nebytová jednotka č. 2316/6 o výměře 124,46 

m2 nacházejícího se v přízemí budovy čp. 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, ve vchodě čp. 2316 ul. A. 

Krause, která je postavená na pozemku označeném jako st.p.č. 4294, k.ú. a obec Pardubice, část 

obce Zelené Předměstí se spolkem MAŠINKA Pardubice, z.s., IČ 055 03 213, se sídlem Čs. Armády 

2361, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, účel nájmu - provoz Dětské skupiny, výše nájemného 

1.000,- Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce provede na vlastní náklady změnu 

účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.5.2021 

 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/5473/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor sloužící jako garáž o výměře 16 m2 nacházející se ve 

sníženém přízemí v objektu k bydlení čp. 2244 Staňkova ul., který je součástí pozemku označeného 

jako stavební parcela č.parc.st. 5375, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí s 

XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garáž, výše nájemného 850,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu určitá 

– 1 rok. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 



  7 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.5.2021 

 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/5474/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 16 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 

podzemním podlaží budovy čp. 2731 Sokolovská ul., která je součástí pozemku označeného jako 

stavební parcela č. parc. st. 10090, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s 

XXXXXXXXXXXXX účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 650,- Kč/m2/rok 

vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.5.2021 

 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/5475/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 7 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 

podzemním podlaží budovy čp. 2731 Sokolovská ul., která je součástí pozemku označeného jako 

stavební parcela č. parc. st. 10090, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s 

XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 1.100,- 

Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.5.2021 

 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/5476/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 1 o výměře 16,86 m2 nacházející se 1. 

podzemním podlaží budovy čp. 2767 ul. Jana Palacha, která je součástí pozemku označeného jako 

stavební parcela č. parc. st. 10409, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s 
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XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 765,- Kč/m2/rok 

vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.5.2021 

 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/5477/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor sloužící jako garáž označená jako č.2 o výměře 

24,85 m2 nacházející se v přízemí budovy čp. 513 v ul. Bělehradská, stojící na pozemcích 

označených jako st.p.č. 9682, 9683 a 9684,  k.ú. a obec Pardubice, část obce Polabiny se spolkem 

Rybářský sportovní klub Pardubice II Polabiny, z.s., IČ 701 52 454, se sídlem Brožíkova 432, 530 09 

Pardubice, účel nájmu – garáž,  výše nájemného 518,- Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu určitá – 1 

rok. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.5.2021 

 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/5478/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a povinností z nájemní smlouvy 

uzavřené  dne 1.8.2018 týkající se prostoru sloužícího podnikání, označeného jako nebyt č. 544, 

který se nachází ve III. nadzemním podlaží  budovy Evropského spolkového domu čp. 54 Klášterní 

ul. a čp. 55 Pernštýnské nám., která je součástí pozemků označených jako st.p.č. 94/1 a 92 k.ú. a 

obec Pardubice, část obce Pardubice – Staré Město, z fyzické osoby  Ing. Aleše Hlavatého, IČ 885 17 

021, se sídlem Husova 1848, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na spol. Atsushi Hiro s.r.o., IČ 088 98 

073, se sídlem Klášterní 54, Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2021 
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Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/5479/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr   udělení souhlasu pronajímatele s převodem práv a  povinností  z  nájemní smlouvy 

uzavřené  dne 12.3.2013, jejímž předmětem je prostor o výměře 77,45 m2 nacházející se v přízemí 

objektu čp. 983 ul. Jana Zajíce, který je součástí pozemku označeného jako stavební parcela 

č.parc.st. 972, v k.ú. Studánka a obci Pardubice, část obce Studánka ze  spol. IN VINO RDD s.r.o., IČ 

056 11 075, se sídlem Zelená 297, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na paní  Jitku Čúzyovou, IČ 041 99 

928 se sídlem Jiřího Potůčka 15, Pardubice - Trnová 530 09. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2021 

 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/5480/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

záměr změny nájemní smlouvy dne 8.4.2016 ve znění dodatku č.1 až 3, uzavřené se spol. Galerie 

Café Pardubice s.r.o., IČ 066 01 596, se sídlem 28. října 152, 535 01 Přelouč, jejímž předmětem jsou 

prostory sloužící podnikání  nacházející se v budově čp. 2876, Sukova třída, označené jako objekt 

občanské vybavenosti, postavené na pozemcích označených jako stavební parcela č.parc.st. 2975 a 

č.parc.st. 11301, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí. Změna bude spočívat v 

prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou 15 let s tím, že nájemce má opční právo na 

prodloužení  sjednané doby nájmu o 5 let, které musí uplatnit nejpozději jeden rok před jejím 

skončením. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

odboru majetku a investic zveřejnit záměr podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.4.2021 

 
 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/5481/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh prodeje jednotky č. 1312/101, dílna nebo provozovna,  nacházející se v 1. podzemním 

podlaží budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1312, která je postavená  na  pozemku 

označeném jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, 

Wintrova II, včetně id. podílu 300/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 

stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 

300/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2,  k.ú. a obec 

Pardubice, část obce Bílé Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby až po datu 31.12.2023 a to 

za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené 

znaleckým posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 

prodáváno i s nájemcem. 

 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/5482/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 

1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební 

parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 

411/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném 

jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 411/10000 na pozemku označeném jako 

st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí Miroslavu 

Zemkovi,  IČ 662 58 065, se sídlem Boháčova 729, 530 03 Pardubice a to za cenu v místě a čase 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (tato cena bude povýšena o DPH, pokud pozemek 

bude spadat do režimu podléhajícímu DPH). 

 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/5483/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje jednotky č. 1313/102, jiný nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 

1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební 

parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 

892/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném 

jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 892/10000 na pozemku označeném jako 

st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí formou 

veřejné dobrovolné dražby a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny 

nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 

 
 



  11 

Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/5484/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh prodeje jednotky č. 1314/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 

1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1314, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební 

parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 

424/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném 

jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 424/10000 na pozemku označeném jako 

st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí formou 

veřejné dobrovolné dražby a to za podmínky, že vyvolávací cena bude činit 100% z ceny 

nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem. 

 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na prostor o výměře 40,6 m2 nacházejícího se v přízemí budovy čp. 1013, 
ul. E. Košťála, která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 1012/1, k.ú. 
Studánka, obec Pardubice, část obce Studánka s Jakubem Švadlenkou, IČ 735 95 624, se sídlem Na 
Okrouhlíku 1610, 530 03 Pardubice – Bílé Předměstí, účel nájmu - šicí dílna a výdejní místo pro e-
shop, výše nájemného 981,69 Kč/m2/rok bez DPH, doba nájmu neurčitá. Nájemce provede na vlastní 
náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě, bude-li třeba. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.5.2021 
 
 
Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 1312/101, dílna nebo provozovna,  nacházející se v 1. podzemním podlaží 
budovy čp. 1312, 1313 a 1314, ve vchodě čp. 1312, která je postavená  na  pozemku označeném 
jako  stavební parcely č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně 
id. podílu 300/10000 na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku 
označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 300/10000 na pozemku 
označeném jako st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2,  k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé 
Předměstí formou veřejné dobrovolné dražby a to za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
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B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
 
 
Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje jednotky č. 1313/101, jiný nebytový prostor,  nacházející se v přízemí budovy čp. 1312, 
1313 a 1314, ve vchodě čp. 1313, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcely 
č.parc.st. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, ul. Ke Kamenci, Wintrova II, včetně id. podílu 411/10000 
na společných částech domu čp. 1312, 1313 a 1314 stojícího na pozemku označeném jako st.p.č. 
5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, id. podílu 411/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 5363/1, 
5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí  formou veřejné 
dobrovolné dražby a to za těchto podmínek : 
A) vyvolávací cena bude činit 100% z ceny nemovitých věcí v místě a čase obvyklé určené znaleckým 
posudkem;  
B) stávající  nájemní  smlouva  nebude  ukončena  (vypovězena  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemcem. 
 

3 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- Stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 

Vítězslav Štěpánek – požádal o samostatné hlasování o předložených návrzích 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5485/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

a na základě čl. 14 odst. 4 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 

zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-029 „MŠ Sluneční - havarijní 

oprava střešního pláště nad hospodářským pavilonem“ dodavateli STAKVO s.r.o., Zámecká 18, 530 

02 Pardubice, IČO: 27472221, s nabídkovou cenou 2.660.113,40 Kč bez DPH. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5486/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 

7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 

zakázky č. OVZ-VZZR-2020-002 "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“ zadané v 

otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2020 a to na základě 

změnových listů č.5 – č.16, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s 

dodavatelem SKOS s.r.o., Skuteč, IČO: 62027077, s cenou víceprací ve výši 1.403.141,25 Kč bez DPH 

a s cenou méněprací ve výši - 677.876,00 Kč bez DPH. Současně se prodlužuje termín dokončení 

díla z 9.7.2021 na 31.7.2021. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2020 s dodavatelem SKOS s.r.o., Skuteč, IČO: 

62027077, v rámci realizace akce "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček“, na základě 

změnových listů č.5 – č.16, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou 

prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši 725.265,25 Kč bez DPH. Současně se prodlužuje 

termín dokončení díla z 9.7.2021 na 31.7.2021. 
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 31.5.2021 

4 

Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- Stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 

- Na základě dotazu náměstka J. Mazucha byla doplněna informace o vlivu na rozpočet a to tak, 
že zakázky jsou kryty rozpočtem (kap. Kancelář tajemníka) 

 
Vít Ulrych – vznesl dotaz, zda se při zveřejnění výzvy na webových stránkách města může přihlásit i 
jiný zájemce než ti, co budou vyzváni? 
Reagoval M. Zitko – ano, může se přihlásit i jiný zájemce 
 
Martin Charvát – požádal o grafickou úpravu návrhu na usnesení, a to oddělení informace o 
zveřejnění výzvy na webových stránkách města od seznamu vyzvaných uchazečů. 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5487/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné 

zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-011 s názvem „Výměna oken, ul. 17. listopadu č.p. 303, 

Pardubice“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• SVĚT OKEN s.r.o., Jasenická 1254, 75501 Vsetín, IČO: 25831925 
• SULKO s. r. o., Československé armády 981/41, 78901 Zábřeh, IČO: 47976969 
• Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 69603 Dubňany, IČO: 26906724 
• pzmOKNA s.r.o., Smilova 349, 53002 Pardubice, IČO: 28852893 
• PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 59101 Žďár nad Sázavou IČO: 65276507 
 

• Výzva bude zveřejněna na www stránkách zadavatele 

 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné 

zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-011 s názvem „Výměna oken, ul. 17. listopadu č.p. 303, 

Pardubice“ hodnotící komisi v tomto složení:  
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Petr Marek Dis. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5488/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. KT-VZMR-003 s názvem: „Dodávka 

kancelářských potřeb pro Magistrát města Pardubic“. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné 

zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-013 s názvem „Dodávka kancelářských potřeb pro Magistrát 

města Pardubic“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• SMERO, spol. s r.o., Odbojářů 695 66461 Rajhrad, IČO: 25527886 
• Chráněná dílna TiRO Blansko s.r.o., Havlíčkova 517/2, 67801 Blansko, IČO: 27714357 
• MIKO Office s.r.o., 1. máje 123, 676 02 Moravské Budějovice, IČO: 05438683 
• Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČO:26843935 
• PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČO: 25945653 
 

• Výzva bude zveřejněna na www stránkách zadavatele 

 

III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné 

zakázky malého rozsahu č. KT-VZMR-013 s názvem „Dodávka kancelářských potřeb pro Magistrát 

města Pardubic“ hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
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• Petr Marek DiS. – KT, vedoucí OHS 
• Hana Malátová – KT, OHS 

5 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu – OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- Stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5489/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-04 "Dodávka 43 ks LCD monitorů“ dodavateli AutoCont 

a.s., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Hornopolní 3322/34, IČ: 04308697, s nabídkovou cenou 

119 755,- Kč bez DPH (144 903,55 Kč včetně DPH). 

 

6 

Rekonstrukce a modernizace památníku Zámeček - aktualizace identifikační listiny 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor; Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
-  bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5490/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

v rámci projektového řízení projektů, v souladu s metodikou projektového řízení a směrnicí 

č.10/2019-Řízení projektů, aktualizaci identifikační listiny projektu s názvem "Rekonstrukce a 

modernizace památníku Zámeček", zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-19-020 
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7 

Příkazní smlouva s RFP a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- po dohodě s právním oddělením informoval o úpravě obsahu textu Preambule v předmětné 

Příkazní smlouvě, která spočívá ve vypuštění poslední věty. 
 
Rozprava: 

Jakub Rychtecký  

- vznesl dotaz k výměře plochy parkovacích stání, a zda výnos města bude vyšší než platba 
společnosti RfP a.s.; požádal o zaslání snímku pozemkové mapy a grafického nákresu 
elektronicky všem radním.  
Reagoval J. Mazuch – plocha zůstává 10.999 m2; výnos města z parkovného bude výrazně vyšší 
než náklady vzniklé v souvislosti s jejich provozem hrazené společnosti RfP a.s. Požadovaný 
snímek i nákres zašle. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5491/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zadání zakázky „provoz parkovacích ploch“ společnosti Rozvojový fond Pardubice, a. s., IČ: 

25291408, v režimu „in-house“, a to dle podmínek návrhu příkazní smlouvy, jež je přílohou tohoto 

usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uzavření příkazní smlouvy, a to v podobě přílohy usnesení I.   

III. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít příkazní smlouvu.  
T: 30.4.2021 
Z: Martin Charvát, primátor města  
    Aleš Uchytil, kanceláře tajemníka 

8 

Revokace usnesení - pozemky 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5492/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 

usnesení č. 'R/4825/2020' týkajícího se uzavření dohody o vzdání se práva náhrady škody vzniklé 

na pozemcích označených jako p.p.č. 625/42, p.p.č. 625/33, p.p.č. 581/16, vše v k.ú. Staré Čívice, ve 

vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, z původního textu „p.p.č. 81/16“ 

na text „p.p.č. 581/16“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5493/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh zrušení usnesení č. Z/866/2019. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5494/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Mění 

stávající text uvedený v usnesení 'R/5454/2021' bod I., II., VII., VIII. týkajícího se udělení souhlasu a 

nájmu pozemků ve vlastnictví města Správě železnic, státní organizace, IČO 70994234,  z původního 

textu „části pozemku označeného jako p.p.č. 4329/3 o výměře 77 m2“ na text „p.p.č. 4329/3 o 

výměře 182 m2“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

II. Rada města Pardubic 
Doplňuje 

v příloze usnesení R/5454/2021 bod III. týkajícího se záměru převodu pozemků ve vlastnictví města 

do vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní 

organizace, IČO 70994234, text „Pardubice  4329/3  105 “ a mění původní text „3848“ na text 

„3953“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

9 

Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5495/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotace Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s., IČ: 47606550, Sokolská 486/33, 

Praha, na vydání knihy vzpomínek Můj návrat do vlasti a život v ní a uspořádání výstavy Tvorba 

černobylských a novodobých reemigrantů, ve výši Kč 20,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 

 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX, na zajištění účasti na mezinárodních krasobruslařských závodech 
Sofia Trophy 2021 v Bulharsku a pořízení bruslí a nožů, ve výši Kč 37,0 tis., z rezervy Rady města 
Pardubic. 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Bezpečně na silnicích o.p.s. IČ 28733932, Valdštejnská 381/6, Liberec, na realizaci 
projektu Na kole jen s přilbou, ve výši Kč 30,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 

10 

Program valné hromady EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 

Vít Ulrych – vznesl dotaz, zda byla tato problematika již hlasována na jednání Zastupitelstva 
Pardubického kraje 
Reagoval M. Charvát – ano, bylo projednáno na ZPk dne 23.02. 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Jiřího Rejdy podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5496/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 



  19 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 

konání valné hromady společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938 s datem konání 

dne 15. 4. 2021. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5497/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 

v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 náměstka primátora 

PaedDr. Jana Mazucha nebo Ing. Miroslava Čadu k zastupování města Pardubice na valné hromadě 

společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938 s datem konání dne 15. 4. 2021. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5498/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 

zástupci města na valné hromadě společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČ: 481 54 938     s 

datem konání dne 15. 4. 2021 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů programu valné 

hromady takto: 
1. hlasovat u bodu č. 2 programu dle návrhu Pardubického kraje, akcionáře společnosti, který je 

uveden v pozvánce na valnou hromadu, 
2.  hlasovat u bodu č. 3 programu pro schválení Smluv o výkonu funkce s novými členy dozorčí 

rady, smlouva je přílohou č. 3 důvodové zprávy.    
Z: Jan Mazuch 
T: 15. 4. 2021 

11 

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5499/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce zadávané v otevřeném řízení "Oprava bytových jednotek  - 17. etapa“, že ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka 

dodavatele LZ STAVBY A DEMOLICE s.r.o., Lázně Bohdaneč, IČO: 06978754, s nabídkovou cenou ve 

výši 2.624.679,23 Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel OTISTAV s.r.o., Praha, IČO: 

24832898, s nabídkovou cenou ve výši 2.627.509,-- Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel 

STAKVO s.r.o., Pardubice, IČO: 27472221, s nabídkovou cenou ve výši 2.671.012,54 Kč bez DPH.   

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5500/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky 

zadávané v otevřeném řízení "ZŠ Montessori Pardubice – interiérové vybavení“, že ekonomicky 

nejvýhodnější nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka 

dodavatele TOKA a.s., Brno, IČO: 25518526, s nabídkovou cenou ve výši 3.958.573,-- Kč bez DPH; 

druhý v pořadí se umístil dodavatel IN SPACE s.r.o., Brno, IČO: 05529581, s nabídkovou cenou ve 

výši 4.380.312,-- Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel DINA central s.r.o., Petřvald, IČO: 

26802511, s nabídkovou cenou ve výši 4.853.422,-- Kč bez DPH.   

12 

SENIOR TAXI - uplatnění opce 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5501/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

uplatnění opce na prodloužení trvání koncesní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem 

Pardubice a QUICK Transport Zlín s.r.o., IČO: 06110266, se sídlem S. K. Neumanna 101, 530 02 

Pardubice, a to o dva roky. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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oznámit uplatnění opce na prodloužení koncesní smlouvy společnosti QUICK Transport Zlín s.r.o. 
Z: Iva Bartošová 
T: neprodleně 

 

13 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory 

volnočasových a vzdělávacích aktivit 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5502/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 

tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované 

prostředky". 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v bodu I. tohoto 

usnesení. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, Mgr. Jakub Rychtecký 
T: 30. 9. 2021 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5503/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům 

uvedeným v tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a to ve výši uvedené ve sloupci 

"Navrhované prostředky". 

II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit dle přílohy č. 2 - 4 tohoto usnesení. 
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Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v 
tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 

14 

Dodatek ke smlouvě- webová aplikace pro podporu zápisu dětí do škol 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5504/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Uzavření dodatku č. 2 k Servisní smlouvě „Provoz software pro podporu přijímacího řízení do 

MŠ+ZŠ Pardubice" mezi statutárním městem Pardubice jako objednatelem a obchodní společností 

RedWeb s.r.o. IČO 27709841, se sídlem Brno - Brno střed, Kozí 684/8, PSČ 602 00, jako 

poskytovatelem, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 
Ukládá 

uzavřít dodatek č. 2 k Servisní smlouvě Provoz software pro podporu přijímacího řízení do MŠ+ZŠ 

Pardubice" dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
Z: Ing. Zdeňka Malá, vedoucí OIT 
T: 30.6.2021 

15 

Souhlas zřizovatele - Šablony III 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
 

Rozprava: 

Tomáš Pelikán – upozornil na nefungující odkaz v předloženém materiálu, který odkazuje na dotazník 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5505/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu ZŠ Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 a s čerpáním finanční podpory z 

Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 02_20_080 (viz 

příloha). 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5506/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 

s realizací projektu Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových 866 a s čerpáním finanční 

podpory z Operačního programu "Výzkum, vývoj a vzdělávání" dle výzvy "Šablony III" výzva č. 

02_20_080 (viz příloha). 

16 

Sportovní dny v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- stáhl návrh na usnesení č. 001 z důvodu zrušení akce 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5507/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

zařazení akce "JUNIOR SOKOL CUP s vloženým utkáním Superligy florbalu" pořádané spolkem 

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I, se sídlem Jiráskova 29, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

IČO: 00527785, do programu sportovních dnů pro rok 2021 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací 

platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb obecně hospodářského zájmu uzavřené mezi 

statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017, ve 

znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020. 

 
 
Návrh usnesení č. 001 byl stažen                

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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zařazení akce "Pardubice open 2021" pořádané spolkem Maple Pool Club, z.s., se sídlem Ohrazenická 
281, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO: 27040569, do programu sportovních dnů pro rok 2021 v 
Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb obecně 
hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond 
Pardubice a.s. dne 29.12.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020. 
 

17 

Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku - Základní umělecká škola 

Pardubice, Havlíčkova 925 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5508/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého majetku pořízeného příspěvkovou organizací Základní uměleckou 

školou Pardubice, Havlíčkova 925, 530 09 Pardubice, IČ 72566639. Odpisové plány jsou přílohou 

tohoto usnesení. 

18 

Program XXXI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 29.04.2021 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
- vznesl dotaz ke stanovení začátku zasedání ZmP → primátor stanovil začátek jednání na 15:00 

hodin 
- dále informoval o nabídce RfP a.s. o konání zasedání ZmP v prostorách Enteria arény 

 
 
Program byl upraven dle požadavků členů rady. 
 
 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5509/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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program XXXI. zasedání ZmP dne 29.04.2021 včetně předkladatelů takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
 
3. Revokace usnesení - pozemky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
4. Referendum o způsobu opravy Zelené brány 
P: Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic 
        Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 
Z: Hrabal Jan, zastupitel města Pardubic 
        Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 
 
5. Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
6. Terminál B - rozsah projektu 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
        Dvořáčková Helena, zastupitelka města Pardubic 
 
7. SW Portfolio projektů 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
8. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
9. Schválení XX. změny Územního plánu města Pardubice 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
10. Zrušení usnesení Zastupitelstva města Pardubice č. Z/2030/2021 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. IV. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
12. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti kultury 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
13. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
14. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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15. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
16. Poskytnutí dotace a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - Československá 

obec legionářská, z.s. 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
17. Poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci budovy organizace Oblastní charita Pardubice 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
18. Investiční záměr výstavby domova pro seniory 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
19. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 

ZmP 
P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 
 
20. Diskuse 
 
Informativní zprávy:  
 
Městský útulek Pardubice - stav projektu 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
         Nadrchal Jan, náměstek primátora 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
Akční plán pro oblast kultury na rok 2021 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5510/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 

že na XXXI zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 29.04.2021 v souladu s platným Jednacím 

řádem Zastupitelstva města Pardubic bude členům ZmP umožněn distanční způsob účasti. 
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IV. změna rozpočtu na rok 2021 - rozpočtová opatření - 1. část 

(tento bod byl projednán za bodem č. 2) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5511/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 93. Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3 500,0 tis. z kapitálových 

výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 

položky "MŠ Sluneční - oprava střešního pláště nad hospodářským pavilonem" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 
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Revokace usnesení č. R/5412/2021, R/5413/2021 a R/5414/2021 

(tento bod byl projednán za bodem č. 3) 

Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
- stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/5512/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5412/2021'. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/5513/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5413/2021'. 

 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/5514/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 

usnesení č. 'R/5414/2021'. 
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Diskuse 

 
Petr Kvaš 

- informoval členy rady o nalezení azbestu v rámci rekonstrukce ul. Na Břízkách, na jehož likvidaci 
byla najata odborná firma. Zhotovitel v této souvislosti žádá o vyhotovení dodatku smlouvy a 
navýšení ceny díla. 

 
Michal Zitko 

- podal informace v souvislosti s ukončením nouzového stavu. Povinné testování zaměstnanců 
stále pokračuje, co se týká jednání orgánů města, řídí se zákonem o obcích s přihlédnutím 
k mimořádným opatřením MZ ČR, event. pandemickému zákonu či jiným opatřením, které vláda 
může vyhlásit. Stále platí, že účastníci jednání musí mít respirátor, případně nano roušku. 
Osobně se domnívá, že je rozumné stále pokračovat v režimu on-line jednáních rady a v rámci 
zasedání ZmP umožnit i distanční formu účasti. Dále uvedl, že zaměstnancům, u kterých to 
umožňuje druh práce, je stále umožněn režim home office, na OIT dochází ke střídání týmů. 
Úřední hodiny pro veřejnost zůstávají jako doposud, tzn. v pondělí a středu je možné navštívit 
úřad bez objednání, v úterý a ve čtvrtek je přístupný pro objednané klienty. 

 
Vít Ulrych 

- podal informace z videokonferenčního jednání s hejtmanem Pk M. Netolickým, náměstkyní 
hejtmana M. Matouškovou a vedoucím odboru zdravotnictví P. Čechem. V květnu se otevřou 
další dvě očkovací centra, a to v paláci Magnum a na poliklinice Kolf. Díky strategii 
v Pardubickém kraji je většina pracovníků sociálních služeb očkovaných. Obvodní lékaři obdrží 
všechny vakcíny AstraZeneca a Moderna. V očkovacích centrech bude očkováno vakcínami 
Pfizer. Do ČR 19.04. přijdou vakcíny od společnosti Johnson a Johnson, ale pouze v omezeném 
množství. Očkovací kapacita center je 4.500 očkování/den, nicméně nyní se díky nedostatku 
vakcín očkuje cca 2 000 očkování/den. 
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Martin Charvát 

- podal informaci o předání staveniště letního stadionu společnosti PORR, byly předány ty 
pozemky, které jsou klíčové pro zahájení stavby. Do 30.04. předá město společnosti PORR i 
tenisové kurty, ta pak za předem vyjednaných podmínek umožní v omezeném režimu fungování 
TK Pernštýn. Dále informoval i o prezentaci projektové dokumentace (západní a hlavní tribuny), 
proběhla první konzultace se zástupci FAČR, první návrhy odpovídají regulím, řeší se pouze 
otázka kamerového pohledu. 
 

Jakub Rychtecký 

- informoval o otevření mateřských škol pro předškoláky a základních škol v režimu rotační výuky, 
poděkoval všem ředitelům, ředitelkám, personálu škol a školek a kolegyním z OŠKS za 
akceschopnost a zvládnutí situace. Informoval o pravidelném sledování a vyhodnocování dat 
(např. případné pozitivity) z průběhu testování a fungování ZŠ a MŠ.  

- dále informoval, že na základě výkladu stanoviska právníka České unie sportu a Národní 
sportovní agentury se město rozhodlo dát pokyn k otevření veřejných sportovišť pro veřejnost, 
a to v režimu dle nařízení vlády (pro 2 osoby nebo rodinné příslušníky, nemožnost zapůjčit si 
sportovní pomůcky). 

 
 

Schůze byla ukončena v 11:20 hodin
 

 
 
……………………………………… 
   Martin  C  h a r  v á t 

primátor města Pardubic  

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 
…………………………………………….        
Jakub  R y c h t e c k ý 

 

 

 

……………………………………………… 

Tomáš  P e l i k á n 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 14.04.2021                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem 29 stran originálu zápisu. 
 


