
Hlasování

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:17:11                          
                     00. Úvod, schválení programu                     
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001 - schválení programu
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:18:31                          
      01. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty       
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
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Hlasování
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001 - 007
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:18:48                          
      01. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty       
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 1 (9%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 008
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:19:05                          
      01. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty       
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
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Hlasování
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 009
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:19:56                          
02. Dotace z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001, 002 - doporučené
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 6 - NESCHVÁLENO                     
                          13.5.2019 10:20:14                          
02. Dotace z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Proti          
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Hlasování
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Proti          
  Kvaš Petr                                ODS        18  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Proti          
  Mazuch Jan                               ODS        21  Proti          
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Nehlasoval     
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Proti          
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Proti          
  Ulrych Vít                               KPP        39  Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 1 (9%)  Proti: 8 (73%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 003, 004 - nedoporučené
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 7 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:21:19                          
03. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001 - 005
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
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Hlasování
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:22:10                          
04. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001 - 009
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:24:20                          
                10. Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce                 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)
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Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:25:33                          
05. Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:26:25                          
06. Prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor pro odbor dopravy, 
odd.registru vozidel
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
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Hlasování
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:27:56                          
                     07. Veřejné zakázky KT - OHS                     
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Nehlasoval     
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001 - 007
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:29:01                          
            08. Změna směrnice č. 7/2015, řízení projektů             
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            

Stránka 7



Hlasování
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:31:28                          
                   09. Organizační záležitosti MmP                    
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:31:59                          
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Hlasování
            11. Revokace usnesení - záležitosti komisí RmP            
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001 - 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:32:31                          
12. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti R.D.Engineering 
s.r.o.
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
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Hlasování
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:32:55                          
              13. Zahraniční služební cesta - Slovensko               
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:34:04                          
            14. Program VII. zasedání ZmP dne 30.05.2019              
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________
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Hlasování
Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:34:54                          
            15. Smlouva o společném zadání veřejné zakázky            
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:35:49                          
               16. Sleva z nájemného, úprava nájemného                
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
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Hlasování
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:36:17                          
           17. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace           
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:36:56                          
18. Žádost o dotace - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
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Hlasování
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Nehlasoval     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001,2
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:38:18                          
19. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (pokyn k obch. vedení)
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
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Hlasování
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:39:13                          
20. Návrh na zrušení záměru navýšení základního kapitálu RFP a.s. (nepeněžitý 
vklad čp. 363 a čp. 372, ul. J. Palacha, Pardubice)
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:40:56                          
            21. Program valné hromady VAK Pardubice a.s.              
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
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Hlasování
Hlasování o usnesení
  Návrhy 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:41:57                          
22. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře DPmP a.s. (navýšení ZK) 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:42:46                          
                         23. Žádosti o dotace                         
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
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Hlasování
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:43:23                          
24. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - ORS
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001, 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:44:27                          
... Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
– ORS 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
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Hlasování
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:47:03                          
26. VI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 1 - 31
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:47:32                          
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Hlasování
   27. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků   
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrhy 001 - 005
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:48:03                          
28. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
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Hlasování
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:48:32                          
29. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – Městské slavnosti 
Pardubice 2019 – zajištění technických služeb
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:48:59                          
30. Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, 
p.o.
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________
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Hlasování

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:49:27                          
               31. Záležitosti příspěvkové organizace                 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:49:54                          
32. Odměny ředitelů příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví 
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
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Hlasování
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:50:21                          
                       33. Souhlas zřizovatele                        
______________________________________________________________________

  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         16. řádná schůze Rady města Pardubic dne 13.05.2019          
                              Předsedá:                               
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                          13.5.2019 10:51:23                          
         ...Napájení zařízení pro potřeby města ze sloupů VO          
______________________________________________________________________
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Hlasování
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011   5   Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011   1   Pro            
  Kvaš Petr                                ODS        18  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP        20  Pro            
  Mazuch Jan                               ODS        21  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP        23  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP        25  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011   28  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD       30  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS        38  Pro            
  Ulrych Vít                               KPP        39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  Návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Stránka 22





Příloha č. 1 usnesení č. 1

Žadatel IČ
Podpora de 

minimis 
ano/ne

* Splnění 
podmínek pro 

poskytnutí 
dotace

Účel dotace
Celkové roční 
nájemné bez 

energií

Požadovaná 
dotace

90 % ročních 
nákladů na 

nájemné (bez 
energií)

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 

Perníček, z.s. 22607668 ne ANO Nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic 38 061 Kč 37 000 Kč 34 255 Kč 34 000 Kč

Junák - český skaut, Pardubický kraj 70881383 ne ANO Nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic 26 706 Kč 26 000 Kč 24 035 Kč 24 000 Kč

Svaz českých filatelistů 442976 ne ANO Nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic 3 258 Kč 3 200 Kč 2 932 Kč 2 900 Kč

Česká numismatická společnost 46495681 ne ANO Nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic 3 258 Kč 3 000 Kč 2 932 Kč 2 900 Kč

Český svaz včelařů, ZO Pardubice 64242463 ne ANO Nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic 11 244 Kč 10 180 Kč 10 120 Kč 10 000 Kč

Klub českých turistů Pardubický kraj 48160369 ne ANO Nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic 7 785 Kč 7 800 Kč 7 007 Kč 7 000 Kč

Prostředky na nájemné při Programu podpory volnočasvoých a vzdělávacích aktivit k 1. 1. 2019: 320 000 Kč Celkem 80 800 Kč
Dotace doporučené ZmP ke schválení (30. 5. 2019): 114 000 Kč Zůstatek 125 200 Kč

* Podmínky pro poskytnutí dotace:

DOTACE Z PROSTŘEDKŮ NA NÁJEMNÉ PŘI PROGRAMU PODPORY VOLNOČASOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2019

Činnost žadatele má volnočasový, vzdělávací nebo spolkový charakter
Žadal předložil nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Pardubice platnou pro rok 2019
Žadatel předložil kopii Výpočtového listu nájmu vydaného odborem majetku a investic Magistrátu města Pardubic platný na rok 2019
Žadatel předložil záměr uspořádat v roce 2019 minimálně 2 volnočasové, vzdělávací nebo spolkové akce pro širokou veřejnost nebo záměr aktivně se zapojit alespoň do 1 akce pořádané statutárním 
městem Pardubice nebo jím zřízenými či založenými organizacemi



Příloha č. 1 usnesení č. 2

Žadatel IČ
Podpora de 

minimis 
ano/ne

* Splnění 
podmínek pro 

poskytnutí 
dotace

Účel dotace
Celkové roční 
nájemné bez 

energií

Požadovaná 
dotace

90 % ročních 
nákladů na 

nájemné (bez 
energií)

NAVRHOVANÉ 
PROSTŘEDKY 

Goethe-Zentrum Pardubice, z.s. 26639611 ne ANO Nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic 74 019 Kč 60 000 Kč 66 617 Kč 60 000 Kč

Alliance Francaise de Pardubice, z.s. 68209410 ne ANO Nájemné nebytových prostor ve vlastnictví 
statutárního města Pardubic 60 123 Kč 59 800 Kč 54 111 Kč 54 000 Kč

Prostředky na nájemné při Programu podpory volnočasvoých a vzdělávacích aktivit k 1. 1. 2019: 320 000 Kč 114 000 Kč
Dotace navržené Radě města Pardubic ke schválení: 80 800 Kč 125 200 Kč

* Podmínky pro poskytnutí dotace:

DOTACE Z PROSTŘEDKŮ NA NÁJEMNÉ PŘI PROGRAMU PODPORY VOLNOČASOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT 2019

Činnost žadatele má volnočasový, vzdělávací nebo spolkový charakter
Žadal předložil nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Pardubice platnou pro rok 2019
Žadatel předložil kopii Výpočtového listu nájmu vydaného odborem majetku a investic Magistrátu města Pardubic platný na rok 2019
Žadatel předložil záměr uspořádat v roce 2019 minimálně 2 volnočasové, vzdělávací nebo spolkové akce pro širokou veřejnost nebo záměr aktivně se zapojit alespoň do 1 akce pořádané statutárním 
městem Pardubice nebo jím zřízenými či založenými organizacemi



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace  
z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
bankovní spojení: Komerční bank, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/0100 
zastoupené: Ing. Miroslavem Míčou, vedoucím odboru životního prostředí Magistrátu města 
Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Ekocentrum PALETA, z.s. 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 2876 
 sídlo: Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
 IČO: 64244873 
 bankovní spojení: 110901117/0300 Československá obchodní banka, a.s. 
 zastoupená: ředitelem Mgr. Miroslavem Míkovcem  
 (dále jen „příjemce“) 
 
 

 
II. Úvodní ustanovení 

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

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

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

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

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

této smlouvy v rámci vyhlášeného Programu podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2019 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 10. 1. 2019 usnesením č. R/264/2019 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018. Pravidla a Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

 
 
 
 



 

III. Předmět smlouvy 
 

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

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z programu podpory ekologické výchovy      

a osvěty v požadované výši 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) na krytí vlastních 
provozních nákladů Ekocentra PALETA, z.s. v roce 2019. 
 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy.  

 
3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 

v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy a Zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Pardubice a Pravidly pro poskytování dotací z programu podpory ekologické 
výchovy a osvěty. 

 
4. Dotace bude použita k účelu stanovenému v žádosti a na položky stanovené v rozpočtu projektu, 

který je přílohou č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace. 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2019. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

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

který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.  
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečné vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 
nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.12.2019 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  



 

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 
označit  textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 
poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubic 
(SmP)),  

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

i) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 
dotovaného projektu, 

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

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

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

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

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

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 
požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
VII. Čerpání dotace 

 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.12.2019. 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.12.2019. 
 



 

6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 
prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 

 
VIII. Uznatelný náklad 

 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 
prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními 

podmínkami této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční 

kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku 

smlouvy. 
3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem 

se rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti a služby poskytované příjemci dotace fyzickou osobou, která je 

členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) výdaj za zboží, činnosti a služby poskytované příjemci dotace právnickou osobou, jejíž 

statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,  
   

c) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 
této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

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

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 
smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 
účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 



 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 
částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 
částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 
odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 
promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 
porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. 
Za porušení méně závažné podmínek ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí 
odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   

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

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

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

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

5. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 



 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů - GDPR). 

 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
V Pardubicích dne: …………………..2019 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
.....................................…     ......................................…. 
      Ing. Miroslav Míča         Mgr. Miroslav Míkovec 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………../2019 ze dne 
………..2019 
 
 
Dne:                     Ing. Miroslav Míča  
                                                              vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
  

Název subjektu: Ekocentrum PALETA, z.s. 
Název projektu:  Dotace na provoz 2019 
Rozpočet projektu na období:  2019 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, zejména pak sloupci č. 3, dle tohoto bude požadováno 
vyúčtování dotace. 

1. 2. 3. 

Požadované náklady na projekt  
Celkem v Kč Požadovaná dotace 

od MmP v Kč (jen uznatelné náklady související s projektem) 
Mzdové náklady (hrubá mzda + sociální pojištění + 
zdravotní pojištění 960 000,00  300 000,00 

Ostatní  výdaje (elektřina, internet, teplo, úklid, tel., 
atd.) 290 000,00  

   
    
      
      
      
      
      
      
      
      

Celkové náklady na projekt/požadovaná dotace 1 250 000,00 300 000,00 

      

Příjmy z projektu Celkem v Kč  

Dotace z PPEVO                 300 000,00  

Vlastní zdroje (příjem z ostatních programů)   600 000,00   

Požadovaná výše dotace z PK  350 000,00   

     

     

Celkové příjmy z projektu 1 250 000,00  

Rozdíl mezi příjmy a výdaji    

Příjmy  1 250 000,00  

Náklady (pžadovaná dotace) 1 250 000,00  

+ (zisk)  
 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)  

Vypracoval (jméno, příjmení): Mgr. Miroslav Mikovec   
Dne: 29.4.2019   
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Statutární město Pardubice 
Magistrát města Pardubic 

 
 
 

 
 

SMĚRNICE Č.  …………. 
ŘÍZENÍ PROJEKTŮ 

 
 

Rada města, v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici. 

 
 
 

Čl. 1 
Účel směrnice 

 
1. Účelem této směrnice je nastavení systému řízení projektů v podmínkách Magistrátu města 

Pardubic (dále jen „Magistrát“).  
2. Veškeré aktivity zařazené do systému řízení projektů musí být realizovány v souladu s touto 

směrnicí.  

 
Čl. 2 

Vymezení základních pojmů a rolí 
 

1. Projekt je charakterizován jako soubor činností realizovaných za účelem dosažení cíle, 
s vymezeným termínem začátku a konce, definovaným rozpočtem a dalšími podmínkami. 
Realizace projektu zpravidla vyžaduje koordinaci zaměstnanců zařazených do několika odborů 
Magistrátu. 

2. Systémem řízení projektů v podmínkách Magistrátu se rozumí soubor pravidel obsažených v této 
směrnici a navazujících dokumentech, zejména metodice řízení projektů. Součástí systému řízení 
projektů je také sada standardizovaných formulářů pro projektový záměr, logický rámec, 
identifikační listinu projektu, zprávu o stavu projektu a další součásti dokumentace projektu.  

3. Změnou projektu je odchylka od platného rozsahu projektu, časového harmonogramu projektu 
nebo rozpočtu projektu. 

4. Vedoucí Odboru rozvoje a strategie (dále jen „Vedoucí ORS“) je zodpovědný za efektivní 
koordinaci jednotlivých projektů a za péči o systém řízení projektů v podmínkách Magistrátu. 

5. Správce portfolia projektů je hlavním metodikem pro oblast řízení projektů. V součinnosti 
s vedoucím ORS posuzuje návrhy zpracovaných klíčových dokumentů (projektový záměr, 
identifikační listina projektu atp.) z hlediska projektového řízení. Vedoucí ORS předkládá 2x ročně 
zprávu o stavu celého portfolia projektů zastupitelstvu Statutárního města Pardubice. 

6. Rozhodovacím orgánem může být pro účely této směrnice zastupitelstvo, rada, primátor, 
náměstek primátora statutárního města Pardubice (dále jen „Město“) nebo tajemník Magistrátu. 

7. Sponzor projektu je zodpovědný za dosažení přínosů projektu, dohlíží na průběh projektu. 
Sponzor projektu je určen voleným orgánem Města. Roli Sponzora může zastávat primátor, jeho 
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náměstci, členové rady či zastupitelstva Města. Sponzor projektu může, zejména u větších 
projektů, zřídit jako svůj poradní orgán řídící výbor projektu. 

8. Manažer projektu je zodpovědný za dosažení cílového stavu projektu, za dodržení procesu řízení 
projektu, koordinaci členů projektového týmu, předávání všech relevantních informací členům 
projektového týmu a za vedení dokumentace projektu. Manažer projektu má pravomoc 
vyžadovat součinnost od zaměstnanců jiných odborů, než do kterého je zařazen. Manažer 
projektu koordinuje členy projektového týmu. Manažera projektu jmenuje a odvolává tajemník 
Magistrátu. 

9. Zadavatelem projektu může být kterýkoliv vedoucí odboru nebo vedoucí oddělení Magistrátu. 
Zadavatele určuje Rozhodovací orgán nebo porada vedení. 

10. Člen projektového týmu je zodpovědný za dodání jednoho nebo více výstupů projektu 
v požadované kvalitě, termínech, nákladech a za věcnou správnost výstupů. Člena projektového 
týmu jmenuje a odvolává tajemník Magistrátu na návrh Manažera projektu. 

11. Člen týmu, který je jmenován a odvoláván tajemníkem Magistrátu, musí být zaměstnancem 
Magistrátu. 

12. Kromě členů projektového týmu Manažer projektu v identifikační listině projektu navrhuje další 
spolupracující členy týmu, tzv. odborné konzultanty projektu. Jedná se o spolupracující členy 
týmu, kteří nejsou zaměstnanci Magistrátu, ale jsou pro projektové řízení daného projektu 
nezbytnou součástí. Jedná se o zástupce např. městských společností, Pardubického kraje apod. 

 
Čl. 3 

Projektový záměr 
 

1. Za zpracování Projektového záměru je zodpovědný Zadavatel projektu, který jej předkládá radě 
Města k rozhodnutí po vyjádření Vedoucího ORS, Vedoucího ekonomického a Správce portfolia 
projektů, a to ve struktuře popsané v dokumentech navazujících na tuto směrnici. 

2. O Zahájení zpracování Projektového záměru rozhoduje Rozhodovací orgán nebo porada vedení. 
Součástí rozhodnutí je určení: Sponzora projektu, Zadavatele projektu, popis obsahu projektu, 
očekávaný výstup, termín a maximální náklady předprojektové přípravy. 

3. Zadavatel projektu může již v tomto kroku, po dohodě s vedoucím ORS navrhnout tajemníkovi 
Magistrátu jmenovat Manažera projektového záměru, který bude zodpovídat za koordinaci kroku 
Předprojektová příprava.  

 
Čl. 4 

Předprojektová příprava 
 

1. Za zpracování Projektové přípravy je zodpovědný Zadavatel nebo manažer projektu, je-li v této 
fázi jmenován. 

2. Cílem předprojektové přípravy je analyzovat projektový záměr a projednat jej se všemi důležitými 
zainteresovanými stranami, jak uvnitř Magistrátu, tak vně. 

3. V rámci předprojektové přípravy jsou zpracovány dokumenty, analýzy či studie schválené 
v Projektovém záměru, který předkládá Zadavatel nebo Manažer projektu k rozhodnutí 
Rozhodovacímu orgánu. 

Čl. 5 
Identifikační listina projektu 
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1. Za zpracování Identifikační listiny projektu je zodpovědný Zadavatel nebo Manažer projektu, byl-

li v předchozí fázi jmenován. 
2. Identifikační listina obsahuje vždy určení Manažera projektu, Sponzora projektu, členy 

projektového týmu, odborné konzultanty projektu a určení položky rozpočtu města, ze které 
budou hrazeny výdaje ve fázi plánování. 

3. O schválení nebo zamítnutí Identifikační listiny projektu rozhoduje Rozhodovací orgán. 
4. Není-li schválena Identifikační listina projektu, nemůže být projekt zahájen a čerpány finanční 

prostředky na jeho plánování či realizaci. 

 
 

Čl. 6 
Zahájení Projektu 

 
1. Za zahájení projektu je zodpovědný vedoucí ORS. 
2. Projekt je zahájen schválením Identifikační listiny projektu Rozhodovacím orgánem. 

 
Čl. 7 

Plánování Projektu 
 

1. Manažer projektu je zodpovědný za zpracování Plánu řízení projektu v rozsahu stanoveném 
Správcem portfolia projektů. Plán řízení projektu předkládá Manažer projektu k posouzení 
Vedoucímu ORS. 

2. Správce portfolia projektů předkládá Plán řízení projektu příslušnému Rozhodovacímu orgánu k 
rozhodnutí. 

3. Rozhodovací orgán schválením Plánu řízení projektu rozhoduje o zahájení realizace Projektu a o 
rozsahu, časové, finanční náročnosti a zdrojích krytí nákladů realizační fáze projektu. 

 
Čl. 8 

Realizační fáze Projektu 
 

1. Manažer projektu je zodpovědný za realizační fázi Projektu dle platného Plánu řízení projektu. 
2. Podávání informací o stavu projektu probíhá dle pravidel nastavených ve fázi plánování projektu. 
3. Požadavek na změnu Projektu je oprávněn podat Manažerovi projektu kterýkoliv člen 

projektového týmu nebo osoba či organizace přímo dotčená projektem. Manažer projektu je 
zodpovědný za řízení změn, eviduje změnové požadavky a je oprávněn rozhodovat o 
nepodstatných změnách. Návrhy podstatných změn Projektu předkládá Manažer projektu 
k posouzení Rozhodovacímu orgánu prostřednictvím Sponzora projektu. 

4. Vedoucí ORS má pravomoc vyhlásit krizi Projektu v případě, že se realizace projektu výrazně 
odchyluje od schváleného Plánu řízení projektu nebo hrozí, že nebude možné dosáhnout cíle 
projektu. V okamžiku vyhlášení krize Projektu přebírá Vedoucí ORS nebo jím pověřený 
zaměstnanec roli Manažera projektu. O vyhlášení krize informuje Vedoucí ORS příslušný 
Rozhodovací orgán s návrhem na řešení krizové situace. Rozhodovací orgán rozhodne 
neodkladně o způsobu řešení krize. 
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Čl. 9 
Ukončení Projektu 

 
1. Za ukončení Projektu je zodpovědný Manažer projektu. 
2. Projekt je řádně ukončen akceptací všech výstupů a zároveň dosažením cíle Projektu nebo 

rozhodnutím Rozhodovacího orgánu nebo Sponzora projektu o předčasném ukončení projektu.  
3. Manažer projektu předloží Sponzorovi, Vedoucímu ORS a Správci portfolia k posouzení 

vyhodnocení projektu. 
4. Vedoucí ORS a Sponzor Projektu předkládají vyhodnocení projektu k posouzení Rozhodovacímu 

orgánu společně s návrhem určení zodpovědností pro fázi provozu/udržitelnosti Projektu.  

 
 
 

Čl. 10 
Závěrečná ustanovení 

 
Tato směrnice ruší a nahrazuje Směrnici č.7/2015. 

 
 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.6.2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Charvát 
primátor města 

Mgr. Michal Zitko 
  tajemník magistrátu 
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- 

Statutární město Pardubice 
Magistrát města Pardubic 

 
 
 

 
 
 

 
Čl. 25 

ODBOR ROZVOJE A STRATEGIE 
 
Zabezpečuje vytvoření strategického plánu města, monitoruje a vyhodnocuje jeho realizaci. Zajišťuje 
činnosti projektových manažerů u projektů, které předkládá město do národních dotačních titulů i do 
dotačních titulů EU či jiných mezinárodních. Zajišťuje agendu přípravy a realizace čerpání fondů EU 
v příslušném programovacím období. Spravuje databázi rozvojových lokalit a dalších investičních 
příležitostí ve městě a navrhuje jejich využití včetně komunikace s potenciálními i současnými investory. 
Zajišťuje komunikaci s partnery při tvorbě a realizaci rozvojových plánů (včetně plánů, na základě 
kterých město čerpá prostředky EU) a projektů, které tyto plány naplňují. Zajišťuje proces zadávání 
veřejných zakázek. Zajišťuje agendu související s účastí města na podnikání jiných právnických osob. 
Koordinuje zpracovávání a naplňování udržitelné městské strategie. V souladu s příslušnou řídící 
dokumentací koordinuje činnosti v rámci agendy integrovaných územních investic (ITI) aglomerace 
Pardubice-Hradec Králové, s výjimkou činností svěřených Zprostředkujícímu subjektu ITI. 
Sleduje vydávané obecně závazné právní předpisy, které spadají do jeho působnosti a vyhodnocuje 
jejich dopad na město, jeho orgány a činnosti, upozorňuje na ně tajemníka magistrátu a eventuálně 
dotčené odbory, v případě potřeby prostřednictvím tajemníka či přímo i k výkonu funkce uvolněné 
členy zastupitelstva. 
 
 Vede operativní evidenci účastí města na podnikání jiných právnických osob a posuzuje smlouvy z 
daňového a ekonomického hlediska, zajišťuje plnění úkolů souvisejících se změnami ve složení orgánů 
podniků města či s majetkovou účastí města a související úkony, vede aktuální evidenci účastí města na 
podnikání jiných právnických osob a jiných majetkových a obdobných účastí města, eviduje složení 
jejich orgánů, zastoupení města v nich, v případě potřeby i další skutečnosti, sleduje podnikatelské 
aktivity, podnikatelské záměry, jednání orgánů, průběh a výsledky hospodaření právnických osob, v 
nichž má město obchodní podíl či jiný zájem, hodnotí je a na základě zjištěných skutečností navrhuje 
potřebné kroky a opatření. 
 

Oddělení implementace Strategie ITI 
 
Zabezpečuje agendu strategického rozvoje metropolitní oblasti ITI Hradecko – pardubické aglomerace. 
Vytváří plány a finanční harmonogramy, které jsou vyžadovány pro administraci a naplnění strategie ITI, 
v této oblasti komunikuje s partnery. 
 
Plní zejména tyto úkoly: 

- zajišťuje vytvoření plánu rozvoje aglomerace Pardubice-Hradec Králové, 
- připravuje a řídí agendu strategie ITI Hradecko-pardubické metropolitní oblasti – zabezpečuje 

vyhotovení příslušné dokumentace (včetně SEA hodnocení), spolupracuje v této oblasti s městem 
Hradcem Králové i ostatními obcemi v aglomeraci, spolupracuje s ostatními partnery při realizaci této 
strategie, koordinuje vytváření a předkládání projektů města i ostatních subjektů, které naplňují tuto 
strategii,  

- komunikuje s řídícími orgány a dalšími subjekty implementační struktury fondů EU v rámci vytváření, 
monitoringu a případných změn strategie metropolitní oblasti, 

- koordinuje řízení a realizace strategie ITI, 
- připravuje a řídí zpracování strategických dokumentů potřebných k rozvoji města v souladu se strategií 

ITI.  
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Oddělení dotačního managementu 

 
Vykonává odbornou a administrativní podporu při řízení projektů města spolufinancovaných z jiných 
zdrojů (Evropská unie, státní rozpočet, rozpočet kraje, nadace apod.). Vyhledává příležitosti pro získání 
dotací a jiných zdrojů financování projektů města. 
 
Plní zejména tyto úkoly: 

- administruje smlouvy s poskytovateli dotace (řídícím orgánem), seznamuje aktéry projektu se 
závaznými podmínkami poskytovatele dotace, monitoruje dodržení závazných podmínek, konzultuje a 
administruje změny v projektu s poskytovatelem dotace, zpracovává monitorovací zprávy a závěrečná 
vyhodnocení a další dokumenty nezbytné k úspěšné realizaci projektu, 

- administruje projekty města, které jsou spolufinancované ze zdrojů EU, i v době udržitelnosti projektů, 
- shromažďuje informace o možnostech dotačních zdrojů pro financování projektů města, včetně 

vyhodnocování jejich vhodnosti pro město, 
- centrálně eviduje prostředky města získané z dotačních titulů a spravuje archiv s dokumentací 

realizovaných projektů podpořených z finančních prostředků dotačních titulů, 
- poskytuje informace o možnostech financování projektů pro subjekty založené nebo zřízené městem, 

organizační jednotky a složky města, další neziskové organizace ve městě, 
- zastupuje město při připomínkování podmínek dotačních titulů, 
- stanovuje postupy implementace evropských fondů v podmínkách města, metodicky vede a koordinuje 

postupy v oblasti finančních podpor z fondů.   
Oddělení veřejných zakázek  

Plní úkoly města jako veřejného zadavatele v oblasti zadávání veřejných zakázek1. Odpovídá za proces 
zadávání veřejných zakázek, přípravu navazujících právních úkonů a výkon souvisejících činností.  
 
Plní zejména tyto úkoly: 

- odpovídá za proces zadávání veřejných zakázek v souladu s obecnými právními předpisy a interními 
předpisy, 

- zabezpečuje řádnou přípravu smluv a dalších úkonů přímo plynoucích z procesu zadávání veřejných 
zakázek, 

- vede evidenci o veřejných zakázkách, zpracovává požadované statistiky, rozbor, zveřejňování informací 
apod., 

- vede aktualizovanou databázi subjektů pro zpracování projektové dokumentace, pro realizaci staveb, 
apod. 
 
 

Oddělení strategického plánu a projektového managementu  
Zabezpečuje vytváření Strategického plánu rozvoje města (SPRM), jakož i akčních plánů v rámci SPRM. 
Vykonává odbornou a administrativní podporu při řízení projektů města, projektově řídí strategické 
projekty a koordinuje řízení projektů napříč magistrátem města i ve vztahu k řízeným organizacím a 
městem založeným společnostem. 
Zajišťuje činnost projektových manažerů všech projektů, které jsou projektově řízeny dle vnitřních 
směrnic.  
Plní zejména tyto úkoly:                                                  
1 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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- je odborným garantem řízení projektů, programů a portfolia města a metodicky řídí ustavené 
projektové týmy, v případě, kdy je garantem pracovník mimo odbor rozvoje a strategie, 

- koordinuje strategické projekty, identifikuje projekty, formuluje žádoucí výsledky, partnery projektů, 
cílové skupiny, koncepci projektů, vhodné aktivity pro naplnění plánovaných indikátorů, 

- rozpracovává strategické projekty, připravuje či zajišťuje podklady pro schvalování projektů, např. 
studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů, poptávky po projektu, potřebnost projektu, 
variantnost řešení, logický rámec projektu, harmonogram projektu, 

- ve vazbě na schválené strategie aktualizuje a vyhodnocuje harmonogramy strategických investičních 
projektů, zpracovává rozpočet projektu, prověřuje možnosti financování a zpracovává návrh financování 
projektu, cash-flow projektu ve spolupráci s oddělení dotačního managementu, zabezpečuje 
vypracování a aktualizaci SPRM a navazujících akčních plánů, spolupracuje při vytváření dalších 
rozvojových dokumentů města, 

- zajišťuje metodiku a podporu procesů sledování, řízení a vyhodnocování realizace akčních plánů 
a plánování a řízení realizace rozvojových projektů města 

- administruje Program regenerace městské památkové rezervace, 
- plní úkoly vyplývající z energetické koncepce města, koordinuje činnosti v oblasti energetiky 

s Pardubickým krajem a městem Hradec Králové,  
- z pohledu energetiky vydává odborné stanovisko ke všem projektovým dokumentacím města,  
- zajišťuje přípravu radou svěřených strategických projektů zaměřených zejména na oblast dopravy a 

projekty na principu smart city, na projekty obnovitelných zdrojů tepla a úspor energií, 
- zabezpečuje sledování energetické legislativy a koordinace návrhů energetických opatření 

s Energetickou koncepcí statutárního města Pardubice, vyhodnocení úsporných opatření 
z energetických auditů objektů v majetku města a zajištění jejich realizace, hledání dalších možných 
úsporných opatření, řešení případné instalace alternativních a obnovitelných zdrojů energií, 

- vyhodnocuje spotřeby energií v majetku města, zajišťuje statistiky paliv a energií, podklady pro nákup 
elektrické energie a zemního plynu pro objekty magistrátu, základních škol, mateřských škol a 
společností města na komoditní burze, 

- zabezpečuje nákup elektrické energie a zemního plynu na komoditní burze, 
- zabezpečuje zpracování analýz, studií a všech stupňů projektových dokumentací energeticky úsporných 

projektů, 
- zajišťuje činnosti spojené s dodávkou externích energetických služeb, 
- zajišťuje provoz energetického dispečinku.     
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Smlouva o dodání a výměně záložních akumulátorů v prvcích systému 
varování a vyrozumění osob DOMINO II na území statutárního města Pardubic 

 
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) 

 
 
I. 

Smluvní strany 
 
1.  Statutární město Pardubice 

se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 
IČO: 00274046, DIČ: CZ00274046,  
č.ú. 326561/0100, Komerční banka a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupená Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
 
dále „objednatel“ 

 
2.  R.D.Engineering s.r.o.  

se sídlem Pardubice, Štrossova 86, 530 03 
IČO: 60109581, DIČ: CZ60109581,  
č.ú. 280540561/0100 
zapsaná u KS v Hradci Králové, OR, oddíl C, vložka 5326 
zastoupená panem Mgr. Radkem Ševcem, MBA, jednatelem společnosti 
 
dále „zhotovitel“   
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem  této  smlouvy  uzavřené  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  je  dodání  a  výměna 

záložních  akumulátorů  (bližší  specifikace  je  uvedena  v Příloze  č.  1  ‐  Rozpis  provedení  výměny 
záložních akumulátorů v prvcích SVOP v roce 2019, která  je nedílnou součástí této smlouvy) na 
objednatelem určených prvcích systému varování a vyrozumění osob DOMINO II vybudovaných na 
území statutárního města Pardubic (dále jen „SVOP“), a to 
a. 210 ks záložních akumulátorů ve venkovních koncových ozvučných místech, jež jsou umístěny 

na území městského obvodu Pardubice I, II, III, IV, V, VI, VII a VIII; 
b. 8 ks záložních akumulátorů ve 4 ovládacích stanicích systému, jež jsou umístěny na úřadech 

městských obvodů Pardubice I, IV, V a VI. 
 
2. Předmět plnění se vztahuje na: 

a. dodání a výměnu záložních akumulátorů v prvcích SVOP po dobu platnosti jeho záruky sjednané 
ve smluvních vztazích mezi objednatelem a dodavatelem SVOP,  jímž  je obchodní společnost 
SATTURN Holešov, spol. s r.o., se sídlem Holešov, Dlažánky 305, 769 01, IČ 46900250, zapsaná 
u KS v Brně, OR, oddíl C, vložka 5720 (dále jen "dodavatel SVOP"); záruka je sjednána v délce 60 
měsíců  ode  dne  předání  a  převzetí  funkčního  souboru  movitých  věcí  tvořících  SVOP  na 
jednotlivých  místech,  s výjimkou  záložních  akumulátorů,  u  nichž  je  záruční  doba  sjednána 
v délce 36 měsíců ode dne převzetí, 

b. dodání a výměnu záložních akumulátorů v prvcích SVOP i v období po uplynutí záruční doby 
uvedené pod bodem a) tohoto odst. 2 článku II.   této smlouvy,  

c. provedení funkční zkoušky prvků SVOP po provedené výměně akumulátorů. 
 

3. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro plnění předmětu 
smlouvy  a  organizovat  svoji  činnost  tak,  aby  byl  předmět  plnění  dle  této  smlouvy  splněn  
v dohodnutém termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy.  
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III. 
Cena plnění 

 
1. Cena  za  kompletní,  řádné  a  včasné  provedení  předmětu  plnění  dle  této  smlouvy  je  nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace. Smluvní cenu za předmět plnění dle této smlouvy tvoří 
veškeré  náklady  spojené  s dodáním a  výměnou  záložních  akumulátorů  prvků  SVOP dle  rozpisu 
uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy. 

2. Maximální výše za předmět plnění poskytnutého objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy 
činí částku v celkové výši 335.010,00 Kč bez DPH.  

3. DPH bude účtováno vždy ve výši platné ke dni uskutečnění plnění vyplývající z této smlouvy. 
 

IV. 
Doba plnění 

 
1. Zahájení prací na předmětu plnění dle čl. II., odst. 1 této smlouvy je podmíněno nabytím účinností 

této smlouvy.  
2. Realizace předmětu plnění dle čl. II. odst. 1 této smlouvy bude dokončena nejpozději do 31. října 

2019. 
3. Závazek zhotovitele dodat předmět plnění je splněn jeho dodáním bez vad a nedodělků v rozsahu 

sjednaném  touto  smlouvou  a  protokolárním  předáním  objednateli  v  dohodnutém  čase,  místě  
a  kvalitě.  Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  veškeré  doklady,  které  jsou  nutné  k užívání 
příslušné části předmětu plnění dle této smlouvy v okamžiku jeho převzetí objednatelem. 
 

V. 
Záruční doba 

 
1. Záruční doba na dodané záložní akumulátory je sjednána v délce trvání 36 měsíců, a to ode dne 

převzetí předmětu plnění oprávněnou osobou objednatele uvedenou v čl. VI. odst.1 této smlouvy.  
2. Záruka  se  nevztahuje  na  vady  vzniklé  násilným  nebo  úmyslným  poškozením  záložních 

akumulátorů,  případně  jejich  odcizením,  živelní  nebo  přírodní  katastrofou  (např.  úder  blesku)  
či absencí síťového napájení ze sloupů veřejného osvětlení v souvislé délce trvání více než 120 hod. 
 

VI. 
Platební podmínky a smluvní pokuty 

 
1. Objednatel  uhradí  zhotoviteli  náklady  za  předmět  smlouvy  na  základě  zhotovitelem  vystavené 

faktury, jejíž součástí bude protokol o předání předmětu plnění odsouhlasený oprávněnou osobou 
objednatele, a to vedoucím oddělení krizového řízení kanceláře primátora Jiřím Kynclem, tel. č. 
466 859 604, e‐mail jiri.kyncl@mmp.cz. 

2. Zhotovitel  vystaví  fakturu  do  pěti  pracovních  dnů  po  protokolárním  předání  předmětu  plnění 
objednateli. Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu faktury@mmp.cz. 

3. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 
4. Faktura  zhotovitele musí  obsahovat  všechny  obvyklé  náležitosti  platebních  dokladů  stanovené 

platnými právními předpisy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, 
je  objednatel  oprávněn  fakturu  vrátit  do  termínu  její  splatnosti.  Zhotovitel  podle  charakteru 
nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti, 
přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem prokazatelného doručení opravené nebo nové 
faktury objednateli. 

5. Doba splatnosti  faktury  je 14 dnů ode dne prokazatelného doručení  řádné  faktury objednateli.  
Za den splacení faktury se považuje den, kdy dojde k odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

6. Úrok  z  prodlení  úhrady  faktury  činí  0,05%  z  dlužné  částky  bez  DPH  za  každý,  i  započatý,  den 
prodlení. 

7. V případě prodlení zhotovitele s dokončením realizace předmětu plnění dle čl. II. odst. 1, se tento 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z účtované částky bez DPH za každý  
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i započatý den prodlení.  
8. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění objednatele a zhotovitel 

s tímto bez výhrad souhlasí.  
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se 

na druhé smluvní straně/škůdci náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní 
pokutu. 

10. Objednatel  provede  úhradu  ve  splatnosti  na  bankovní  účet  zhotovitele  uvedený  na  faktuře  
za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně  jako  nespolehlivý  plátce,  objednatel  uhradá  zhotoviteli  pouze  částku  bez  DPH  
a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 
VII. 

Platnost smlouvy 
 
1. Smlouvu  lze  změnit  pouze  formou písemných  číslovaných dodatků opatřených podpisem obou 

smluvních stran. 
2. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran, jednostranným odstoupením 

ze  zákonem  stanovených  důvodů  a  výpovědí  bez  udání  důvodu  s  výpovědní  dobou  v  délce  
1 kalendářní měsíc, kdy výpovědní doba začíná plynout prvním dnem kalendářního  měsíce, který 
následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé druhé straně. 

3. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel   bezodkladně  informuje druhou smluvní stranu, nebyl‐li kontaktní údaj  této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

3. Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami.  Účinnosti  nabývá 
Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude‐li Smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

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

6. Vzájemné  vztahy  smluvních  stran,  které  nejsou  výslovně  dohodnuty  v  této  smlouvě,  se  řídí 
příslušnými  ustanoveními  Občanského  zákoníku  a  obecně  závaznými  příslušnými  právními 
předpisy. 

7. Tato  smlouva  je  sepsána  ve  čtyřech  stejnopisech,  kdy  každý  má  platnost  originálu.  Každá  ze 
smluvních stran obdrží  po dvou vyhotoveních. 

8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své podpisy.   
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V Pardubicích dne    V Pardubicích dne 

     

Ing. Martin Charvát    Mgr. Radek Ševc, MBA 
za objednatele    za zhotovitele 

 
 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1  –  Rozpis provedení výměny záložních akumulátorů v prvcích SVOP v roce 2019 

     

     

 



1 
 

Příloha č. 1   Rozpis provedení výměny záložních akumulátorů v prvcích SVOP v roce 2019 
 

 
 

I. 
Výměna záložních akumulátorů   122 0 ve venkovních koncových ozvučných místech 

 
Městský obvod  Počet vymě ovaných 

záložních akumulátorů 
Cena za 1 ks 

akumulátoru   122 0 
Cena celkem bez DP  

Pardubice I  75  1.445,00  108.375,00 
Pardubice II  4  1.445,00  5.780,00 
Pardubice III  14  1.445,00  20.230,00 
Pardubice IV  28  1.445,00  40.460,00 
Pardubice V  24  1.445,00  34.680,00 
Pardubice VI  34  1.445,00  49.130,00 
Pardubice VII  28  1.445,00  40.460,00 
Pardubice VIII  3  1.445,00  4.335,00 
Celkem  210    0 . 0 00  č 

 
 
II. 

Výměna záložních akumulátorů     v ovládacích stanicích systému 
 

Městský obvod  Počet vymě ovaných 
záložních akumulátorů 

Cena za 1 ks 
akumulátoru     

Cena celkem bez DP  

Pardubice I  2  3.945,00  7.890,00 
Pardubice IV  2  3.945,00  7.890,00 
Pardubice V  2  3.945,00  7.890,00 
Pardubice VI  2  3.945,00  7.890,00 
Celkem      1. 0 00  č 

 



Statutární město Pardubice, IČO 00274046, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen město Pardubice) 
 
a 
 
Dopravní podnik města Pardubic, a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241, 
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
(dále jen Dopravní podnik) 
 

uzavírají  

podle ustanovení § 7, odst. 2, zákona o zadávání veřejných zakázek 

Smlouvu o společném zadání zakázky  

I.  
Předmět a účel smlouvy 

1) Obě smluvní strany jsou veřejnými zadavateli ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen zákon).  

2) Smluvní strany společně využívají k hlasové komunikaci radiovou síť provozovanou 
Dopravním podnikem. Obě smluvní strany mají zájem na modernizaci radiové sítě na 
číslicovou technologii umožňující kromě přenosu hlasu též datové přenosy.    

3) Smluvní strany mají tedy zájem na společném zadání veřejné zakázky, na jejímž základě obě 
smluvní strany získají požadované plnění. 

4) Smluvní strany touto smlouvou upravují svá vzájemná práva a své vzájemné povinnosti 
související se zadávacím řízením pro zadání dále uvedené veřejné zakázky. 

II.  
Předmět veřejné zakázky  

1) Předmětem veřejné zakázky zadávané smluvními stranami společně (dále jen „veřejná 
zakázka“) bude zhotovení systému radiové komunikace ve standardu Evropského ústavu pro 
telekomunikační normy TETRA, tedy konkrétně zřízení infrastruktury pro celulární radiovou 
síť zahrnující dvě řídící stanoviště (pro každého ze zadavatelů) a potřebný počet sdílených 
základnových stanic pro pokrytí zájmového území zadavatelů, propojení systému 
radiokomunikace se softwarovými aplikacemi obou zadavatelů a dodávka (včetně případné 
montáže) vozidlových a přenosných radiostanic v počtech specifikovaných každým ze 
zadavatelů. 

2) Zájmovým územím se rozumí území měst a obcí, ve kterých jsou provozovány trolejbusové a 
autobusové linky MHD Pardubice a dále území měst a obcí, v kterých na základě 
veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice a příslušnou obcí (městem) 
působí Městská policie Pardubice. 



3) Podkladem pro zadávací řízení bude technická specifikace systému, kterou musí písemně 
odsouhlasit oba zadavatelé.  

III.  
Způsob jednání jménem účastníků sdružení 

1) Není-li dále stanoveno jinak, bude jménem obou zadavatelů vůči třetím osobám jednat 
Dopravní podnik. 

2) Dopravní podnik bude jménem zadavatelů jednat v průběhu celého zadávacího řízení 
směřujícího k zadání veřejné zakázky a bude jednat jménem zadavatelů i vůči orgánu dohledu 
v případném řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 

3) Smlouvu na plnění veřejné zakázky uzavřou oba zadavatelé společně tak, aby jim ze smlouvy 
vyplývala společná a výlučná práva na jednotlivé části plnění, jak vyplývají z článku I. a II. této 
smlouvy.  

IV.  
Zadávání veřejné zakázky 

1) Veřejná zakázka bude zadána v jednacím řízení s uveřejněním v nadlimitním režimu jako 
veřejná zakázka na dodávky. 

2) Není-li dále stanoveno jinak, plní povinnosti zadavatele při zadávacím řízení Dopravní podnik. 
Dopravní podnik odpovídá za splnění jednotlivých povinností zadavatelů při zadávacím řízení. 
Dopravní podnik je tak zejména povinen: 

a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, včetně návrhu obchodních 
podmínek příslušného smluvního vztahu, resp. samotné smlouvy o dílo, kterou bude 
veřejná zakázka zadána, 

b) zahájit a vést zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, 

c) jmenovat hodnotící komisi, popř. další komise působící při zadávání veřejné zakázky 

d) zajistit uveřejnění formulářů ve věstníku veřejných zakázek a v evropském věstníku, 

e) přijímat nabídky dodavatelů prostřednictvím svého elektronického nástroje, 

f) poskytovat dodavatelům případná vysvětlení zadávací dokumentace, 

g) v případě nejasností požádat účastníky zadávacího řízení o písemná objasnění dle § 46 
zákona, 

h) uveřejnit uzavřenou smlouvu na plnění veřejné zakázky a výši skutečně uhrazené ceny 

i) rozhodnout o vyloučení účastníka zadávacího řízení, 

j) rozhodnout o výběru nabídky, 

k) zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v zákoně o veřejných zakázkách, 

l) přijímat a vyřizovat námitky  účastníků zadávacího řízení proti nesprávnému postupu 
zadavatele. 

3) Město Pardubice je povinno poskytnout Dopravnímu podniku při plnění povinností 
potřebnou součinnost. 



4) Při zpracování zadávací dokumentace je Dopravní podnik povinen respektovat požadavky 
města Pardubic na funkční vlastnosti předmětu veřejné zakázky, zejména požadavky na 
pokrytí radiovým signálem, požadavky na rozsah a specifikaci radiových stanic a požadavky 
na propojení radiového systému s aplikacemi provozovanými městem Pardubice. 

5) Dopravní podnik je povinen kdykoliv na požádání předložit městu Pardubice dokumentaci o 
veřejné zakázce a po zadání veřejné zakázky stejnopisy dokumentace v elektronické podobě, 
resp. kopii dokumentace v listinné podobě, předat na město Pardubice - Oddělení veřejných 
zakázek Odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubice. 

6) Dopravní podnik ponese veškeré náklady spojené se zadáváním veřejné zakázky. Smluvní 
strany vůči sobě nemají z titulu této smlouvy žádné finanční nároky.   

V.  
Zadání veřejné zakázky 

1) Zakázka bude zadána jako jeden celek jednomu dodavateli. Veřejná zakázka bude realizována 
na základě smlouvy o dílo uzavřené na straně objednatele oběma zadavateli sdruženými 
touto smlouvou. 

2) Smlouva o dílo, na jejímž základě bude realizována veřejná zakázka, stanoví, že každý ze 
zadavatelů nabude do vlastnictví svoji řídící stanici, Dopravní podnik nabude do vlastnictví 
všechny základnové stanice a radiostanice pořizované pro provoz MHD a město Pardubice 
nabude vlastnické právo k radiostanicím pořizovaným pro činnost městské policie. 

VI.  
Financování veřejné zakázky 

1) Součástí zadávacích podmínek musí být požadavek na takové zpracování nabídkové ceny, 
z něhož budou patrné  finanční částky připadající na jednotlivé části zakázky, jejichž výsledky 
mají každý ze zadavatelů nabýt do svého výlučného vlastnictví. 

2) Každý ze zadavatelů si bude hradit části ceny připadající na ty části zakázky, jejichž výsledky 
mají každý ze zadavatelů nabýt do svého výlučného vlastnictví. 

VII.  
Realizace veřejné zakázky 

1) Koordinací činností ve vztahu k vybranému dodavateli, dozorem a kontrolou kvality práce, 
dodržování technických norem a technologických postupů, jakož i operativním řešením 
situací při realizaci díla dle smlouvy o dílo bude zajišťovat Dopravní podnik.  

2) Pokud se činnosti uvedené v odstavci 1) budou dotýkat části díla, které se týkají rovněž města 
Pardubice, je povinen Dopravní podnik přizvat k řešení situace zástupce města Pardubice. 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva je vyhotovená ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva. 

2) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich vážné a svobodné vůle, na 
důkaz čehož připojují své podpisy. 



3) Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy  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) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 

5) Dopravní podnik souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) městem Pardubice. Souhlas uděluje město Pardubice na dobu neurčitou. 
Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

6) Žádná ze smluvních stran nesmí převést svá práva a povinnosti ze smlouvy, nebo její část, 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.  

 

 
V Pardubicích dne………………………..   V Pardubicích dne……………………….. 
 
 
 
…………………………………………………………………  ………………………………………………………………… 
Statutární město Pardubice   Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
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Digitální radiová síť  
Dopravního podniku města Pardubic, a.s. 

a Městské policie Pardubice 
 

zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejn!ch zakázek 
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1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Digitální radiová síť Dopravního podniku města Pardubic, a.s. a Městské policie Pardubice 

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELŮ 

Jedná se o zakázku společně zadávanou dvěma zadavateli: 
1) Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, sídlem Teplého 2141, 532 20 

Pardubice 
2) statutární město Pardubice, IČO 00274046, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 

Pardubice 

Jménem obou zadavatelů jedná v zadávacím řízení Dopravní podnik města Pardubic.  

3. OZNAČENÍ OSOBY, KTERÁ ZPRACOVALA ČÁST ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE 

Společnost pd com s.r.o., se sídlem náměstí Dukelských hrdinů 2159, Zelené Předměstí, 530 
02 Pardubice, IČO: 03534481, zpracovala přílohu č. 1 zadávací dokumentace (Technickou 
specifikaci) a přílohu č. 3 zadávací dokumentace (výkaz výměr). 

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

CPV 32344230-7| Radiostanice 

CPV 34970000-7| Zařízení pro řízení provozu  

5. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:   24 000 000,- Kč bez DPH 

6. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky. Kromě dodávek jakožto hlavního předmětu veřejné 
zakázky, zahrnuje veřejná zakázka též služby. 

7. REŽIM ZADÁVÁNÍ 

Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení s uveřejněním v nadlimitním režimu. 

Zadavatel zadává zakázku v jednacím řízení s uveřejněním z důvodu dle § 60 odst. 1 písm. b) 
ZZVZ, konkrétně protože součástí plnění zakázky je návrh řešení.  Konkrétní řešení plnění 
zakázky (zejména počet a umístění vysílačů radiové sítě) tak bude upřesňováno v průběhu 
jednání o předběžných nabídkách. 

8. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM  ZADÁVÁNÍ 

Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění 
dle § 212 ZZVZ. Tímto oznámením zadavatelé vyzývají neomezený počet dodavatelů k podání 
žádostí o účast.  

Do konce lhůty pro podání žádostí o účast stanovené níže bude zadavatel přijímat žádosti o 
účast podané na základě této zadávací dokumentace. Následně bude zadavatel posuzovat 
splnění kvalifikace v zadávacím řízení účastníky, kteří řádně podali žádost o účast. Zadavatel 
vyloučí ty účastníky, kteří neprokázali kvalifikaci stanovenou v této zadávací dokumentaci. 
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Nevyloučení účastníci budou vyzváni k podání předběžných nabídek. Předpoklad odeslání 
výzvy k podání předběžných nabídek je červen 2019.  

Po skončení lhůty pro podání předběžných nabídek proběhnou jednání s účastníky 
zadávacího řízení o předběžných nabídkách s cílem zlepšit předběžné nabídky ve prospěch 
zadavatele. Předpoklad ukončení jednání s účastníky zadávacího řízení je červenec 2019.  

Po ukončení jednání zadavatel vyzve účastníky k podání nabídek. Předpoklad odeslání výzev 
k podání nabídek je červenec 2019. Lhůtu pro podání předběžných nabídek určí zadavatel 
v souladu s ustanovením § 62, odst. 2 ve výzvě k podání předběžné nabídky. 

Předpoklad konce lhůty pro podání nabídek je srpen 2019. Lhůtu pro podání předběžných 
nabídek určí zadavatel v souladu s ustanovením § 62, odst. 4. 

Předpoklad ukončení zadávacího řízení (uzavření smluv) je září 2019. 

9. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh a realizace systému radiové komunikace ve 
standardu Evropského ústavu pro telekomunikační normy ETSI TS 100392 TETRA včetně 
příslušných příloh relevantních pro splnění zakázky, a to včetně poskytování servisní 
podpory, tedy konkrétně: 

a) zřízení infrastruktury pro celulární radiovou síť zahrnující základnové stanice (BTS) 
s potřebným počtem základnových radiostanice (BR) pro dostatečné pokrytí vymezeného 
území a zajištění dostatečné přenosové kapacity, a to dle návrhu dodavatele 
vycházejícího z technických podmínek zadavatele, 

b) dodávka software pro řízení komunikace prostřednictvím radiové sítě a propojení 
systému radiokomunikace se softwarovými aplikacemi obou zadavatelů 

c) dodávka (včetně montáže u vozidlových radiostanic) koncových zařízení, tedy zejména 
vozidlových a přenosných radiostanic, hovorových konzolí a HW vybavení každému 
z obou zadavatelů, 

d) poskytování pozáručních servisních služeb v rozsahu vymezeném přílohou č. 4 – vzorem 
servisní smlouvy. 

Předmět veřejné zakázky a technické podmínky dle § 89 zákona jsou specifikovány přílohou 
č. 1 – technickou specifikací předmětu zakázky (včetně přílohy 1 – 6 přílohy č. 1), a přílohami 
č. 2 a 4 – vzory smlouvy o dílo a servisní smlouvy. 

10. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI 

10.1 Obecné požadavky na kvalifikaci 

Není-li v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, použijí se na prokazování kvalifikace 
pravidla stanovená zákonem o zadávání veřejných zakázek.  

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) prokáže základní způsobilost podle § 74 zákona, 

b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 zákona, 

c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 zákona. 
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10.2 Základní způsobilost 

V souladu s ustanovením § 74, odst. 1 zákona není způsobilým dodavatel, který 

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu o zadávání 
veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; 
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena 
nucená správa nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

Dodavatel prokáže splňování podmínek základní způsobilosti způsobem stanoveným 
zákonem, tedy předložením dokladů dle § 75 odst. 1 (včetně uplatnění ustanovení § 86 a 87 
zákona).  

10.3 Profesní způsobilost 

10.3.1. Dle § 77, odst. 1 zákona 

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením 
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpis zápis do 
takové evidence vyžaduje. V případě kvalifikace získané v zahraničí je třeba kvalifikaci 
prokázat v souladu s ustanovením § 81 zákona jiným obdobným dokladem. 

10.3.2. Dle § 77, odst. 2, písm. a) zákona 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Ve vztahu k České republice je tak dodavatel 
povinen předložit výpis z živnostenského rejstříku, z něhož bude patrné, že dodavatel je 
oprávněn provozovat  

• řemeslnou živnost „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a telekomunikačních zařízení“, 

• volnou živnost se specifikovaným oborem činnosti „Poskytování software, 
poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály“. 

V případě kvalifikace získané v zahraničí je třeba kvalifikaci prokázat v souladu s ustanovením 
§ 81 zákona jiným obdobným dokladem, z něhož bude vyplývat oprávnění k činnosti 
v rozsahu uvedeném shora. 

10.4 Technická kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání zkušeností s obdobnými zakázkami. 
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Rozsah požadavků zadavatele k prokázání kvalifikačního kritéria: 

Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 79, odst. 2, písm. b) zákona, aby dodavatel 
předložil seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení, včetně uvedení předmětu plnění, ceny bez DPH, doby jejich poskytnutí a 
identifikace objednatele. Dodavatel může prokázat splnění tohoto kritéria technické 
kvalifikace v souladu s ustanovením § 79, odst. 5 zákona rovněž předložením smlouvy 
s objednatelem a dokladu o uskutečnění plnění dodavatele. 
V souladu s § 79  odst. 2 písm. b) zákona zadavatel pro zajištění přiměřené úrovně 
hospodářské soutěže v rámci prokázání technické kvalifikace připouští, že bude zadavatelem 
zohledněn seznam významných služeb i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením 
zadávacího řízení - tj. za dobu  5 let před zahájením zadávacího řízení.  

 

Vymezení minimální úrovně tohoto kritéria technické kvalifikace: 

Účastník zadávacího řízení musí prokázat, že v posledních pěti letech realizoval: 

a) dodávku a montáž nejméně 50 vozidlových radiostanic umožňujících digitální přenos 
hlasu a datové přenosy,  

b) dodávku a zprovoznění nejméně jedné digitální trunkové radiové sítě, zahrnující alespoň 
tři základnové stanice, 

c) Jednu významnou dodávku kompletní dispečerské technologie zahrnující dodávku 
dispečerského SW, který v sobě integruje příjem, zpracování a zobrazování přenášených 
dat z vozidel a přípravu a odesílání dat do vozidel, ve kterém byla zároveň dispečersky 
řízena hlasová a datová komunikace minimálně 50 vozidel včetně on-line sledování jejich 
polohy a jejího zobrazování na elektronickém mapovém podkladu. 

11. PODMÍNKY SPOLEČNÉ ÚČASTI DODAVATELŮ 

Pro případ společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení zadavatel požaduje, aby 
dodavatelé podávající společnou nabídku odpovídali za plnění celé veřejné zakázky společně 
a nerozdílně.   

12. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK 

Obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou součástí vzorů smlouvy, které jsou 
přílohou č. 2 a 4 zadávací dokumentace (dále též jen „smlouva o dílo“ a „servisní smlouva“). 

13. POŽADAVKY PŘI PLNĚNÍ ZAKÁZKY PROSTŘEDNICTVÍM 

PODDODAVATELE 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi 
zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit. 

14. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

Nabídková cena za plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky dle čl. 9, písm. a), b) a c) 
bude zpracována formou položkového rozpočtu, a to vyplněním výkazu výměr, který je 
přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. 
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Nabídková cena za plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky dle čl. 9, písm. d) bude 
zpracována formou sdělení cenových údajů uvedených v příloze č. 4 – vzoru servisní 
smlouvy. 

Nabídková cena uvedená účastníkem musí zahrnovat veškeré náklady a činnosti, které jsou 
nezbytné pro řádné plnění veřejné zakázky dle požadavků zadavatele stanovených 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

15. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY 

K zajištění splnění povinností účastníka zadávacího řízení vyplývajících z jeho účasti 
v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 200 000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun 
českých). Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že složení jistoty je účastník zadávacího 
řízení povinen prokázat až v nabídce, nikoliv v předběžné nabídce nebo v žádosti o účast. 

Forma jistoty 

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 41 zákona. Účastník zadávacího 
řízení tak poskytne jistotu formou 

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"), 

b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 

c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

Doklad o poskytnutí jistoty 

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty 

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu, 

b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 
stanovených ustanovením § 41, odst. 8 zákona jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo 

c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za 
podmínek stanovených § 41, odst. 8 zákona jistotu, jde-li o pojištění záruky. 

Údaje potřebné pro poskytnutí jistoty formou peněžní jistoty: 

Číslo účtu zadavatele: 19-2372930267 

Kód banky:  0100 

Název banky:  Komerční banka a.s. 

Účastník zadávacího řízení musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: 

Variabilní symbol:  IČO účastníka zadávacího řízení  

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být 
příslušný dokument v originální elektronické podobě součástí nabídky. 

16. URČENÍ ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE  

Žádosti o účast, předběžné nabídky a nabídky mohou být podávány pouze elektronicky, a to 
prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na webové adrese:  

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPMP,  
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resp. též prostřednictvím hlavní adresy profilu zadavatele: 

 https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilDPMP.  

Dodavatel nahraje požadované dokumenty jako přílohy žádosti o účast, předběžné nabídky 
nebo nabídky podávané prostřednictvím shora uvedeného elektronického nástroje. Nabídka 
musí být šifrována v souladu s požadavky elektronického nástroje Tender arena. Zadavatel 
upozorňuje, že pro podání nabídky je nutná registrace dodavatele v systému elektronického 
nástroje používaného zadavatelem. Registraci je možné provést na webových stránkách 
www.tenderarena.cz. Podrobný návod na podání nabídky je k dispozici v příručce dodavatele 
k elektronickému nástroji. Odkaz na příručku je na profilu zadavatele v sekci nápověda, 
přímý odkaz na příručku je: 

http://navody.tendersystems.cz/doku.php?id=tenderarena:dlezzvz:dodavatel.  

Dodavatel může využít též technické podpory provozovatele elektronického nástroje 
zadavatele, a to na telefonním čísle +420 226 258 888 (v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 
hodin), e-mailu support@tendersystems.cz, popř. prostřednictvím webového rozhraní na 
internetové stránce: http://helpdesk.tendersystems.cz/. 

17. DALŠÍ POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST, 

PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDEK A NABÍDEK 

Žádost o účast, předběžná nabídka i nabídka musí být zpracovány v českém nebo 
slovenském jazyce. Zadavatel výslovně sděluje, že v rozporu s tímto požadavkem není 
uvádění odborných termínů v jiném jazyce, pokud jsou tyto termíny v daném jazyce 
v odborných kruzích v českém jazykovém prostředí běžně používány. 

Žádost o účast 

Z podaných dokumentů musí být zřejmá vůle dodavatele podat žádost o účast v zadávacím 
řízení dle této zadávací dokumentace. 

Přílohou žádosti o účast musí být veškeré doklady k prokázání kvalifikace.  

Předběžná nabídka 

Předběžná nabídka musí obsahovat tyto údaje a doklady: 

• popis technického řešení systému, který musí obsahovat nejméně údaje o 
umístění BTS, počtu BR v jednotlivých BTS, vysílacích výkonech jednotlivých BR, 
údaje potřebné pro určení výše poplatků za využití rádiových kmitočtů dle 
nařízení vlády č. 154/2005, 

• grafický výstup matematického modelu pokrytí (s vyznačenou úrovní signálu 
v rozlišení nejméně 5 dBm) na podkladě mapy zájmového území, a to pro obě 
zájmová území (pro radiostanice DPMP na jedné straně a pro radiostanice MPP 
na straně druhé), 

• typ nabízených radiostanic a hovorových konzolí 

• časový harmonogram plnění veřejné zakázky 

• položkový rozpočet, jehož součástí bude i celková cena za plnění veřejné 
zakázky 
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Nabídka: 

Nabídka musí obsahovat tyto údaje a doklady: 

• popis technického řešení systému, který musí obsahovat nejméně údaje o 
umístění BTS, počtu BR v jednotlivých BTS, vysílacích výkonech jednotlivých BR, 
údaje potřebné pro určení výše poplatků za využití rádiových kmitočtů dle 
nařízení vlády č. 154/2005, a to v souladu s výsledky jednání o nabídkách 

• grafický výstup matematického modelu pokrytí (s vyznačenou úrovní signálu 
v rozlišení nejméně 10 dBm) na podkladě mapy zájmového území, a to pro obě 
zájmová území (pro radiostanice DPMP na jedné straně a pro radiostanice MPP 
na straně druhé), 

• typ nabízených radiostanic a hovorových konzolí 

• časový harmonogram plnění veřejné zakázky 

• položkový rozpočet, jehož součástí bude i celková cena za plnění veřejné 
zakázky 

• doklad o poskytnutí jistoty, 

• další doklady, které musí dodavatel na základě zákona nebo požadavků 
zadavatele doložit (např. seznam poddodavatelů s vymezením částí veřejné 
zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit, pokud takoví poddodavatelé 
jsou). 

18. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ 

Zadavatel určuje lhůtu pro podání žádostí o účast v zadávacím řízení na úterý 28. května 
2019 v 10:00 hodin. 

19. JEDNÁNÍ O PŘEDBĚŽNÝCH NABÍDKÁCH 

Zadavatel bude jednat s účastníky zadávacího řízení o předběžných nabídkách s cílem zlepšit 
předběžné nabídky ve prospěch zadavatele. Předmětem jednání mohou být jakékoliv 
podmínky plnění obsažené v předběžné nabídce, zejména technické podmínky řešení nebo 
obchodní podmínky určující obsah uzavírané smlouvy. Za minimální technické podmínky ve 
smyslu ustanovení § 61, odst. 4 zákona, o kterých zadavatel v souladu s ustanovením § 61, 
odst. 10, jednat nebude, zadavatel označuje požadavek, aby radiová síť zřizovaná v rámci 
této veřejné zakázky, byla splňovala standard Evropského ústavu pro telekomunikační normy 
ETSI TS 100392 TETRA včetně příslušných příloh relevantních pro splnění zakázky.  

Pravidla pro jednání o předběžných nabídkách včetně způsobu ukončení jednání zadavatel 
podrobně vymezí ve výzvě k podání předběžných nabídek.  

Výsledek jednání o předběžné nabídce závazně schválený oběma stranami jednání 
(zadavatelem i účastníkem zadávacího řízení) bude závazný pro podání nabídky. 

20. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK 

V rámci hodnocení nabídek dle § 119 zákona budou použity informace a údaje uvedené 
v nabídce.  

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle kritéria nákladů 
životního cyklu, do nichž zadavatel zařazuje následující podkritéria: 
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a) Cena v Kč bez DPH za realizaci předmětu veřejné zakázky – v rámci tohoto dílčího kritéria 
bude hodnocena celková nabídková cena v Kč bez DPH za dodávku, montáž a 
zprovoznění radiové sítě včetně radiostanic a veškerých SW aplikací. Zadavatel bude 
hodnotit celkovou cenu díla dle položkového rozpočtu předloženého dodavatelem. 

b) Předpokládané náklady zadavatele spojené s poskytováním pozáručního servisu dle 
přílohy č. 4 této zadávací dokumentace – servisní smlouvy. 

c) Náklady zadavatele vyplývající z umístění základnových stanic – v rámci tohoto 
hodnotícího kritéria bude zadavatel hodnotit výši nájemného, které bude muset hradit 
zadavatel za umístění základnových stanic vlastníkům nemovitostí. Zadavatel bude 
vycházet z návrhu účastníka zadávacího řízení a z předpokládaných nákladů na nájemné 
v lokalitách, v nichž má být dle návrhu účastníka zadávacího řízení umístěna základnová 
stanice. Výše předjednaného nájemného, která bude zohledněna v hodnocení, bude pro 
jednotlivé lokality, do nichž je dle technické specifikace možné základnovou stanici 
umístit, stanovena ve výzvě k podávání předběžných nabídek. Náklady budou hodnoceny 
pro časový horizont 10 let provozu, tedy jako součet předpokládaných celkových nákladů 
na nájem za dobu deseti let, a to v Kč bez DPH. 

d) Náklady zadavatele na poplatky za využití kmitočtů – v rámci tohoto hodnotícího kritéria 
bude zadavatel hodnotit výši poplatků, které bude muset hradit Českému 
telekomunikačnímu úřadu za využívání radiových kmitočtů dle nařízení vlády č. 154/2005 
Sb., a to v souladu s návrhem dodavatele. 

Hodnoty dílčích hodnotících kritérií nabídnuté uchazečem budou dosazeny do vzorce 

!Ž# = #% + 5 ∙ #) + 10 ∙ #, + 50 ∙ #- + 10 ∙ !. + 10 ∙ /Č1Ú , kde: 

NŽC je hodnota nákladů životního cyklu, 

CD je cena díla v Kč bez DPH za realizaci předmětu veřejné zakázky dle bodu a), 

CS je cena v Kč bez DPH za jeden rok poskytovaných servisních služeb pozáručního servisu dle 
bodu b) 

CV je cena v Kč bez DPH za výjezd k opravě závady v rámci poskytování pozáručního servisu 
dle bodu b) 

CH je cena v Kč bez DPH za hodinu poskytovaných servisních služeb při opravě závad v rámci 
pozáručního servisu dle bodu b) 

NN jsou roční náklady na nájemné v lokalitách umísťovaných základnových stanic dle bodu c), 

PČTÚ jsou roční náklady zadavatele spojené s úhradou poplatků ČTÚ za využití kmitočtů 
dle bodu d). 

Konstanty u jednotlivých hodnot vyjadřují váhy jednotlivých dílčích hodnotících kritérií 
vycházející z předpokladu desetileté životnosti radiové sítě, jakož i z předpokládaného 
množství servisních zásahů v pozáručním servisu. 

Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek podle jejich hodnot nákladů životního cyklu (NŽC) - 
jako první v pořadí se umístí nabídka s nejnižší hodnotou NŽC, jako poslední nabídka s 
nejvyšší hodnotou NŽC. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší 
hodnotou NŽC. Pokud by nejnižší hodnotu NŽC vykazovala více než jedna nabídka, bude 
z nabídek vykazujících nejnižší hodnotu NŽC k uzavření smlouvy vybrána ta, která byla 
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podána nejdříve, přičemž rozhodující je čas podání nabídky evidovaný v elektronickém 
nástroji určeném pro podávání nabídek. 

21. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE 

Zadavatel v souladu s § 98 zákona může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové 
vysvětlení uveřejní na svém profilu nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro 
podání nabídek. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možno doručit písemně v elektronické podobě 
(e-mailem, datovou zprávou prostřednictvím systému datových schránek, zprávou 
prostřednictvím elektronického nástroje pro podávání nabídek) nejpozději 3 pracovní dny 
před uplynutím shora uvedené lhůty 5 pracovních dnů (tj. písemná žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před 
uplynutím lhůty pro podání nabídek). Kontaktní údaje zadavatele pro žádosti o vysvětlení 
mimo systém elektronického nástroje jsou: 

e-mail: martins@dpmp.cz,  

ID datové schránky: wk3drnu 

22. UZAVŘENÍ SMLOUVY S DODAVATELEM 

S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva v souladu s ustanovením § 124 zákona. 
Jako text smlouvy bude použit vzor smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a 
vzor servisní smlouvy (příloha č. 4 zadávací dokumentace) po doplnění údajů vzešlých ze 
zadávacího řízení. Na základě zadávacího řízení tedy budou na plnění veřejné zakázky 
uzavřeny dvě vzájemně závislé smlouvy. Součástí smlouvy o dílo bude příloha č. 1 zadávací 
dokumentace (technická specifikace), popis technického řešení systému ve znění 
předloženém dodavatelem jako součástí nabídky, položkový rozpočet předložený 
účastníkem zadávacího řízení jako součásti nabídky, seznam poddodavatelů. Smlouvu o dílo 
budou uzavírat na straně objednatelů oba zadavatelé společně, servisní smlouvu pak bude 
uzavírat na straně objednatele pouze prvý zadavatel.  

Zadavatel upozorňuje, že vybraný dodavatel je v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona 
před uzavřením Smlouvy povinen doručit zadavateli originály dokladů o jeho kvalifikaci, 
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy a to v elektronické podobě v originále nebo 
v elektronické podobě v autorizované konverzi originálu listinného dokladu.  

Zadavatel současně podle § 122, odst. 4 zákona zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle 
zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné 
rejstříky právnických a fyzických osob. Nebude-li tento postup možný, vyzve zadavatel podle 
§ 122, odst. 5 vybraného dodavatele ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou 
jeho skutečným majitelem a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech skutečných 
majitelů k dodavateli. 

23. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY 

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu o délce 2 měsíce od okamžiku skončení lhůty pro podání 
nabídek. 
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24. DALŠÍ INFORMACE 

Pokud se v některé části zadávací dokumentace vyskytují požadavky nebo přímé či nepřímé 
odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu vyskytly, pak je to z důvodů, že 
stanovení technických podmínek jiným způsobem nemůže být dostatečně přesné a 
srozumitelné a je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.  

 Jiné, rovnocenné, řešení může dodavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnout i v případě 
odkazů na normy nebo technické dokumenty uvedené v § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, které se 
vyskytují v zadávací dokumentaci. 

25. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY 

• příloha č. 1 – technická dokumentace, a to včetně příloh 1 - 6 

• příloha č. 2 – vzor smlouvy o dílo 

• příloha č. 3 – výkaz výměr 

• příloha č. 4 – vzor servisní smlouvy 
 

V Pardubicích dne …………………….. 

 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
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IROP Alokace ve Strategii 41,17% alokace
dle Strategie

Dle i for ací od 
žadatelů, z MS ITI a 
MS 2014+ (1/2019)

Dle aktuál ích 
i for ací od 

žadatelů, z MS ITI a 
MS 2014+ 

SC 1.2 614 400 000 252 948 480 182 099 163 194 661 477
SC 2.4 626 300 000 257 847 710 390 425 066 371 063 879
SC 3.1 916 660 000 377 388 922 218 011 043 251 119 946

CELKEM 2 157 360 000 888 185 112 790 535 272 816 845 301

Dle fi a č ích plá ů předlože ých projektů v MS2014+ a projektových zá ěrů evidova ých
v MS nositel ITI avizuje vysoké riziko ož osti e apl ě í fi a č ího il íku pro rok 2019:
• celková alokace ve Strategii ITI ku ulativ ě pro IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): 2 157 360 000 Kč
• il ík 2019 – 41,17 % (tj. předlože é ŽoP k 31. 10. 2019): 888 185 112 Kč
• predikce nositele ITI pl ě í il íku 2019: 816 845 301 Kč

• do il íku chy í ŽoP v částce 71 339 811 Kč!!!

Příloha 4_ - pl ě í fi a č ích il íků



HARMONOGRAM VÝ)EV IROP PRO ROK 2019

Specifický cíl IROP -
aktivita

Opatře í/ 
Podopatře í

ISg
Příspěvek U ie 

(CZK)

Nositel ITI ZS ITI

Plá ova ý 
ter í

jed á í PS

Plá ova ý
ter í

jed á í ŘV

Plá ova é 
vyhláše í 

výzvy

Plá ova é 
zaháje í  

příj u proj.
zá ěrů

Plá ova é 
uko če í 

příj u proj.
zá ěrů

Plá ova é 
vyhláše í 

výzvy

Plá ova é 
zaháje í  
příj u

žádostí o 
podporu

Plá ova é 
uko če í 

příj u
žádostí o 
podporu 

1.2 – Bezpeč ost 
dopravy 1.1.4/1.1.4.A 12 000 000 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 12/2019 11.6.2019 19.6.2019

1.2 – Cyklodoprava 1.1.4/1.1.4.A 10 000 000 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 12/2019 11.6.2019 19.6.2019
2.4 - Infrastruktura

ZŠ 
Královéhradecká 

část

2.1.1/2.1.1.A 30 000 000 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 12/2019 11.6.2019 19.6.2019

2.4 - Infrastruktura
ZŠ Pardu ická 

část
2.1.1/2.1.1.A 30 000 000 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 12/2019 11.6.2019 19.6.2019

2.4 - Infrastruktura
pro efor ál í, 

záj ové a 
celoživot í 
vzdělává í

2.1.1/2.1.1.A 115 000 000 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 12/2019 11.6.2019 19.6.2019

3.1 - Revitalizace 
vy ra ých pa átek 2.3.1/2.3.1.A 278 096 801,05* 05/2019 05/2019 05/2019 05/2019 06/2019 06/2020 11.6.2019 19.6.2019

1.2 - Ter i ály 1.1.2/1.1.2.A 27 000 000 09/2019 09/2019 09/2019 09/2019 09/2019 12/2019 2.-8.10.2019 14.-20.10.2019

* Alokace výzvy ůže ýt avýše a dle aktuál ího stavu čerpá í

Příloha _Har o ogra y výzev 9
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* Alokace výzvy ůže ýt avýše a dle aktuál ího stavu čerpá í
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Specifický cíl IROP -
aktivita

Opatře í/ 
Podopatře í ISg Příspěvek U ie 

(CZK)

Nositel ITI

Plá ova ý
ter í  jed á í 

PS

Plá ova ý
ter í  jed á í 

ŘV

Plá ova é 
vyhláše í

výzvy

Plá ova é 
zaháje í  příj u 

proj. zá ěrů

Plá ova é 
uko če í příj u 

proj. zá ěrů

1.2 - Zajistit dodávky pit é 
vody v odpovídající jakosti 

a ožství
1.2.1/1.2.1.B 189 200 000* 09/2019 09/2019 09/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019



HARMONOGRAM VÝ)EV OPPIK PRO ROK 9

* Alokace výzvy ůže ýt avýše a dle aktuál ího stavu čerpá í
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Specifický cíl IROP -
aktivita

Program
podpory

Opatře í/ 
Podopatře í ISg Příspěvek U ie 

(CZK)

Nositel ITI

Plá ova ý 
ter í  jed á í 

PS

Plá ova ý 
ter í  jed á í 

ŘV
Plá ova é 

vyhláše í výzvy

Plá ova é 
zaháje í  příj u 

proj. zá ěrů

Plá ova é 
uko če í příj u 

proj. zá ěrů

1.2 - Zvýšit i te zitu a 
úči ost spolupráce ve 

výzku u, vývoji a 
i ovacích

Služ y 
infrastruktury, 

aktivity a, b, c, d
2.2.2/2.2.2.A 58 500 000 05/2019 05/2019 05/2019 12.6.2019 19.6.2019

2.3 – Zvýšit využitel ost 
infrastruktury pro 

pod iká í
Nemovitosti 2.2.1/2.2.1.C 61 307 980* 05/2019 05/2019 05/2019 12.6.2019 19.6.2019

1.1 - Zvýšit i ovač í 
výko ost pod iků Aplikace 2.2.1/2.2.1.B 79 198 410* 09/2019 09/2019 09/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019

1.1 - Zvýšit i ovač í 
výko ost pod iků Pote ciál 2.2.1/2.2.1.B 3 790 750* 09/2019 09/2019 09/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019

1.1 - Zvýšit i ovač í 
výko ost pod iků Inovace 2.2.1/2.2.1.B 50 503 500 09/2019 09/2019 09/2019 5. - 12.10.2019 15. - 26.10.2019
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# Název projektu Výzva ositele ITI Žadatel Rozpočet Kč C)V Kč Příspěvek U ie 
Kč

Datu  rozhod utí
ŘV ITI + Stav projektu

1
Přestup í ter i ál veřej é dopravy v 

Přelouči 1. Přestup í uzly v aglo eraci Město Přelouč 24 700 484 24 700 484 20 367 147 15.11.2016
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra y ŘO

2
Zavede í parciál ích trolej usů do provozu 

ěstské hro ad é dopravy v Pardu icích

. Ekologická veřej á doprava 
Vozový park veřej é hro ad é 

dopravy) 

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu ic a.s. 60 050 000 45 500 000 38 675 000 15.11.2016

Žádost o podporu 
staže a z výzvy ZS ITI

3
Poříze í  kusů trolej usů s po oc ý  
ateriový  poho e  pro účely veřej é 

dopravy v Hradci Králové

. Ekologická veřej á doprava 
Vozový park veřej é hro ad é 

dopravy) 

Doprav í pod ik 
ěsta Hradec Králové, 

a.s.
75 000 000 72 000 000 61 200 000 15.11.2016

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

4
Zvýše í ochra y fo du a ko ple í řeše í 

ukládá í a zálohová í digitál ích doku e tů 
v SVK HK

. Pa ěťové i stituce  a kultur í 
pa átky K ihov y Královéhradecký kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.11.2016

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

5
Depozitář pro Východočeské uzeu  

v Pardu icích
. Pa ěťové i stituce a kultur í 

pa átky Muzea Pardu ický kraj 94 357 220 94 117 640 79 999 994 18.01.2017
Projekt v pl é fyzické 

a fi a č í  realizaci

6
Prodlouže í trolej usové trati a o ratiště 

Zá eček

. Ekologická veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 
hro ad é dopravy

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu ic a.s. 24 033 284 19 862 218 16 882 885 18.01.2017

Projekt fyzicky 
uko če

7
Prodlouže í trolej usové trati v Tr ové a 

Ohrazenici

. Ekologická veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 
hro ad é dopravy

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu ic a.s. 48 755 081 40 293 456 34 249 437 18.01.2017

Projekt fyzicky 
uko če

8
Multi odál í uzel veřej é dopravy v 
Pardu icích - trakč í trolejové vede í 

trolej usové dráhy

. Ekologická veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 
hro ad é dopravy

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu ic a.s. 19 741 046 16 314 914 13 867 677 18.01.2017

Žádost o podporu 
espl ila pod í ky 

věc ého hod oce í

9
Moder izace od avovacího systé u 

cestujících v ěstské hro ad é dopravě v 
Pardu icích

. Doprav í tele atika Doprav í pod ik 
ěsta Pardu ic a.s. 36 300 000 30 000 000 25 500 000 18.01.2017

Projektový zá ěr 
staže  z výzvy ositele

10
Nový od avovací systé  ěstské hro ad é 

dopravy v Hradci Králové a pri cipu 
ezko takt ích čipových karet

. Doprav í tele atika
Doprav í pod ik 

ěsta Hradec Králové, 
a.s.

42 713 000 35 300 000 30 005 000 18.01.2017
Projektový zá ěr 

staže  z výzvy ositele

11 Nástav a díle  SPŠ Hradec Králové
. I frastruktura střed ích a 

vyšších od or ých škol – KHK 
část aglo erace

Královéhradecký kraj 51 299 541 51 299 541 43 604 610 15.03.2017
Projekt v pl é fyzické 

a fi a č í  realizaci

12
Střed í škola tech ická a ře esl á – 

Ce tru  od or ého vzdělává í Chlu ec . 
Cidlinou

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – KHK 

část aglo erace
Královéhradecký kraj 24 012 710 24 012 710 20 410 804 15.03.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

13
Reko strukce la oratoří fyziky, che ie a 

iologie VOSŽ a SZŠ Hradec Králové

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – KHK 

část aglo erace
Královéhradecký kraj 11 785 647 11 785 647 10 017 800 15.03.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

14
Reko strukce díle  pro ře esl é o ory a 

poříze í vy ave í pro diesel otory – SOŠ a 
SOU Vocelova Hradec Králové

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – KHK 

část aglo erace
Královéhradecký kraj 18 411 083 18 411 083 15 649 421 15.03.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

15
SPŠ Chrudi  – stroj í vy ave í škol ích 

díle

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – PCE 

část aglo erace
Pardu ický kraj 19 700 000 19 700 000 16 745 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

16
Gy áziu  Pce Mozartova – i teraktiv í 

uče y ate atiky

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – PCE 

část aglo erace
Pardu ický kraj 8 900 000 8 900 000 7 565 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

17
O chod í akade ie Chrudi  – reko strukce 

uče e  IT a přírodověd ých před ětů

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – PCE 

část aglo erace
Pardu ický kraj 8 700 000 8 700 000 7 395 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

18
SPŠE a VOŠ Pardu ice – vy ave í uče e  pro 
výuku oder ích prů yslových tech ologií

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – PCE 

část aglo erace
Pardu ický kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.03.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

19
SPŠ stave í Pardu ice – oder izace a 

vy ave í truhlářských díle  

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – PCE 

část aglo erace
Pardu ický kraj 14 800 000 14 800 000 12 580 000 15.03.2017

Projekt fyzicky 
uko če

20
Gy áziu  Holice – reko strukce 

od or ých uče e  a la oratoří

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – PCE 

část aglo erace
Pardu ický kraj 7 000 000 7 000 000 5 950 000 15.03.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

21
SŠ auto o il í Holice – oder izace díle  

od or ého výcviku a pra e

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – PCE 

část aglo erace
Pardu ický kraj 24 182 300 24 182 300 20 554 955 15.03.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

22
SOŠ a SOU o chodu a služe  Chrudi  – 

vy udová í díle  od or ého výcviku

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – PCE 

část aglo erace
Pardu ický kraj 7 600 000 7 600 000 6 460 000 15.03.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

23 Příhrádek Pardu ice 9. Pa ěťové i stituce a kultur í 
pa átky – Pa átky Pardu ický kraj 54 662 675 52 282 000 44 439 700 15.03.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

24

Zříze í od or ých uče e  a la oratoří pro 
výuku polytech ických před ětů při 

Biskupské  gy áziu Bohuslava Bal í a a 
Základ í a ateřské škole Ja a Pavla II. 

v Hradci Králové

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – KHK 

část aglo erace

Biskupství 
královéhradecké 59 869 000 59 869 000 50 888 650 08.06.2017

Projekt ve fyzické 
realizaci

25
Ku ětická hora Duša a Jurkoviče – ás íka 

dřeva
9. Pa ěťové i stituce a kultur í 

pa átky – Pa átky 
Národ í pa átkový 

ústav 76 462 000 71 886 890 61 103 857 08.06.2017
Projekt v pl é fyzické 

a fi a č í  realizaci

26 Stará voje ská plovár a Vi ice  . Ne otorová doprava - 
cyklodoprava

Statutár í ěsto 
Pardubice

14 668 718 9 279 894 7 887 910 08.06.2017
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra y ŘO
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27
Moder izace udovy základ í školy v 

Li ča ech pro výuku klíčových ko pete cí
. I frastruktura základ ích škol 

– KHK část aglo erace

Základ í škola a 
ateřská škola 

Li ča y
4 000 000 4 000 000 3 400 000 08.06.2017

Projekt ve fyzické 
realizaci

28 IT4Bio . Předaplikač í výzku Univerzita Hradec 
Králové 44 000 000 44 000 000 37 400 000 08.06.2017

Žádost o podporu 
espl ila pod í ky 

věc ého hod oce í

29
PERSONMED - Centrum rozvoje 

perso alizova é edicí y u věke  
pod í ě ých o e oc ě í

. Předaplikač í výzku Fakult í e oc ice 
Hradec Králové 39 422 353 39 422 353 33 509 000 08.06.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

30
Léčiva a edicí ské tech ologie - pře os 

poz atků ve výzku u a vývoji do 
předaplikač í sféry DRUGTECH

. Předaplikač í výzku Univerzita Karlova 72 229 412 72 229 412 61 395 000 08.06.2017
Žádost o podporu 
espl ila pod í ky 

věc ého hod oce í

31
Se zory s vysokou citlivostí a ateriály s 

ízkou hustotou a ázi poly er ích 
a oko pozitů – NANOMAT

. Předaplikač í výzku Univerzita Pardubice 70 539 116 70 539 116 59 958 249 08.06.2017
Projekt v pl é fyzické 

a fi a č í  realizaci

32
Posilová í ezio orové spolupráce ve 

výzku u a o ateriálů a při studiu jejich 
úči ků a živé orga is y – NANOBIO

. Předaplikač í výzku Univerzita Pardubice 122 000 000 122 000 000 103 700 000 08.06.2017
Projekt v pl é fyzické 

a fi a č í  realizaci

33
ZŠ Chlu ec ad Cidli ou – polytech ické 

vzdělává í a ez ariérový přístup 

. I frastruktura základ í škol – 
královéhradecká část 

aglomerace

ZŠ Chlu ec ad 
Cidlinou

7 905 524 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra y ŘO

34
ZŠ Všestary – ástav a a přístav a udovy . 

stup ě čp.  

. I frastruktura základ í škol – 
královéhradecká část 

aglomerace
O ec Všestary 8 985 043 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Projekt ve fyzické 
realizaci

35 Cyklostezka Svítkov – Sr ojedy . Ne otorová doprava – 
cyklodoprava II

statutár í ěsto 
Pardubice

7 336 844 7 336 844 6 236 318 12.10.2017
Projekt fi a č ě 

uko če  ze stra y ŘO

36
Cyklostezka Hradec Králové – Pardu ice: 

Stezka Mechu a Per íku Hradec Králové – 
Vysoká ad La e

. Ne otorová doprava – 
cyklodoprava II

Svazek o cí 
Hradu ická la ská 40 000 000 40 000 000 34 000 000 12.10.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

37
Vy udová í od or ých uče e  a zajiště í 
v itř í ko ektivity v udovách ZŠ Holice, 

Holubova 47 

9. I frastruktura základ ích škol 
– pardu ická část aglo erace Město Holice 5 397 683 4 464 366 3 794 711 12.10.2017

Projekt ve fyzické 
realizaci

38

Moder izace počítačových uče e  ZŠ U 
Stadio u a reko strukce a vy ave í 

che ické la oratoře ZŠ Dr. J. Malíka včet ě 
zajiště í ez ariérovosti

9. I frastruktura základ ích škol 
– pardu ická část aglo erace Město Chrudi 4 312 745 4 304 631 3 658 937 12.10.2017

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

39 Revitalizace udovy Muzea východ ích Čech . Pa ěťové i stituce a 
pa átky – Pa átky II

Statutár í ěsto 
Hradec Králové 90 000 000 90 000 000 76 500 000 12.10.2017

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

40
Pokročilé ateriály pro aplikace v 

kos ické  prů yslu I
. Pod ikový výzku , vývoj a 

inovace - Aplikace
TOSEDA 48 400 000 40 000 000 28 000 000 12.10.2017

Žádost o podporu 
doporuče a k 
fi a cová í s 

výhradou

41
Pokročilé ateriály pro aplikace v 

kos ické  prů yslu II
. Pod ikový výzku , vývoj a 

i ovace - Pote ciál TOSEDA 14 520 000 12 000 000 6 000 000 12.10.2017

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

42

Spolupráce U iverzity Pardu ice a aplikač í 
sféry v aplikač ě orie tova é  výzku u 

lokač ích, detekč ích a si ulač ích systé ů 
pro doprav í a přeprav í procesy – 

POSITRANS

. Dlouhodo á ezisektorová 
spolupráce Univerzita Pardubice 70 588 235 70 588 235 60 000 000 12.10.2017

Projekt ve fyzické 
realizaci

43 Výzku é a vývojové ce tru  o alů . Pod ikový výzku , vývoj a 
i ovace - Pote ciál TART s.r.o. 16 535 000 13 500 000 6 750 000 17.01.2018

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzvy 
ZS/ŘO

44
Cyklotrasa podél ulice Pražské a ísto pro 

přecháze í a ulici Pražské
. Ne otorová doprava – 

cyklodoprava II
Statutár í ěsto 

Pardubice
3 113 880 2 445 753 2 078 890 17.01.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

45 Moder izace od or ých uče e  ZŠ Láz ě 
Bohda eč - I. etapa

9. I frastruktura základ ích škol 
– pardu ická část aglo erace

Město Láz ě 
Bohda eč

7 290 474 6 000 000 5 100 000 17.01.2018
Projekt fyzicky 

uko če

46 Od or é uče y a ko ektivita ZŠ Dašice 9. I frastruktura základ ích škol 
– pardu ická část aglo erace Město Dašice 6 000 000 6 000 000 5 100 000 17.01.2018

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

47 Ka erový systé  Pardu ice . Doprav í tele atika Říze í 
dopravy)

Statutár í ěsto 
Pardubice

16 281 168 12 179 623 10 352 680 17.01.2018
Podá a žádost o 

podporu

48 La oratoř virtuál í a rozšíře é reality TC HK
. I frastruktura a služ y pro 
rozvoj pod iků – Služ y 

infrastruktury, aktivita B, C, D

Statutár í ěsto 
Hradec Králové 5 000 000 5 000 000 2 500 000 17.01.2018

Projektový zá ěr 
staže  z výzvy ositele

49
Revitalizace ývalého ze ědělského o jektu 

v areálu ze ědělského družstva
. I frastruktura a služ y pro 

rozvoj pod iků – Ne ovitosti
UNION COSMETIC 

s.r.o.
64 226 739 53 079 950 18 577 982 17.01.2018

Žádost o podporu 
doporuče a k 
fi a cová í s 

výhradou

50
Vy udová í školícího střediska ve 

společ osti MONTS s.r.o.
. I frastruktura a služ y pro 

rozvoj pod iků – Školící střediska MONTS s.r.o. 11 833 800 9 780 000 4 890 000 21.03.2018
Žádost o podporu 
staže a z výzvy ŘO

51
Rekonstrukce haly firmy Plastpartner spol. s. 

r. o., Ry itví 
. I frastruktura a služ y pro 

rozvoj pod iků – Ne ovitosti
Plastpartner spol. s. r. 

o.
4 000 000 3 305 785,12 1 487 603,30 21.03.2018

Projektový zá ěr 
staže  z výzvy ositele

52 Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA
. I frastruktura a služ y pro 

rozvoj pod iků – Ne ovitosti ELMONTIA, a.s. 36 300 000 30 000 000 13 500 000 21.03.2018
Projektový zá ěr 

staže  z výzvy ositele
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53 Výstav a haly TNM PRINT . I frastruktura a služ y pro 
rozvoj pod iků – Ne ovitosti TNM PRINT s.r.o. 12 230 526 10 107 873 4 548 543 21.03.2018

Žádost o podporu 
uko če a ŘO/ZS

54 Ožive í pev osti Josefov . Pa ěťové i stituce a kultur í 
pa átky – Pa átky III Město Jaro ěř 110 000 000 105 000 000 89 250 000 21.03.2018

Projektový zá ěr 
staže  z výzvy ositele

55
Zavede í parciál ích trolej usů do provozu 

ěstské hro ad é dopravy v Pardu icích

. Ekologická veřej á doprava – 
Vozový park veřej é hro ad é 

dopravy II

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu ic a.s. 63 984 880 47 000 000 39 950 000 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

56
Nový od avovací systé  ěstské hro ad é 

dopravy v Hradci Králové a pri cipu 
ezko takt ích čipových karet

. Doprav í tele atika II
Doprav í pod ik 

ěsta Hradec Králové 
a.s.

42 713 000 35 300 000 30 005 000 21.03.2018

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzvy 
ZS/ŘO

57
Reko strukce od or ých uče e  a Základ í 

škole Bratra ců Veverkových 
9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Statutár í ěsto 
Pardubice

22 028 221   ,9  14 979 255 21.03.2018
Projekt v pl é fyzické 

a fi a č í  realizaci

58 Reko strukce od or ých uče e  a Základ í 
škole Družstev í 

9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Statutár í ěsto 
Pardubice

27 841 030 9  9 ,  8 111 482 21.03.2018
Projekt ve fyzické 

realizaci

59
Reko strukce od or ých uče e  a Základ í 

škole por. Eliáše 
9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Statutár í ěsto 
Pardubice

24 720 406  9  ,  14 368 766 21.03.2018
Projekt v pl é fyzické 

a fi a č í  realizaci

60
Reko strukce od or ých uče e  a Základ í 

škole Ohraze ice 
9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Statutár í ěsto 
Pardubice

25 494 592  9 ,  8 644 221 21.03.2018
Projekt ve fyzické 

realizaci

61
Reko strukce od or ých uče e  a Základ í 

škole Spořilov 
9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Statutár í ěsto 
Pardubice

16 454 960  9  ,9  13 539 529 21.03.2018
Projekt ve fyzické 

realizaci

62
Reko strukce od or ých uče e  a Základ í 

škole Staňkova 
9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Statutár í ěsto 
Pardubice

26 946 604   9 ,9  9 618 527 21.03.2018
Projekt ve fyzické 

realizaci

63
Reko strukce od or ých uče e  a Základ í 

škole Studá ka 
9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Statutár í ěsto 
Pardubice

29 155 838  9  ,  14 955 031 21.03.2018
Projekt v pl é fyzické 

a fi a č í  realizaci

64
Reko strukce od or ých uče e  a Základ í 

škole Závodu Míru 
9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Statutár í ěsto 
Pardubice

21 832 099   ,  14 830 946 21.03.2018
Projekt v pl é fyzické 

a fi a č í  realizaci

65
Moder izace od or ých uče e  ZŠ Láz ě 

Bohda eč – II. etapa 
9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Město Láz ě 
Bohda eč 7 531 433  9 6 391 433 21.03.2018

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

66
Moder izace i frastruktury v ZŠ 

Habrmanova 

. I frastruktura základ ích škol 
II – královéhradecká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové 9 677 997 9  99 ,  8 226 298 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

67
Moder izace i frastruktury v ZŠ Jiráskovo 

á ěstí 

. I frastruktura základ ích škol 
II – královéhradecká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové 6 936 462  9  ,  5 895 992 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

68
Moder izace i frastruktury v ZŠ Josefa 

Gočára 

. I frastruktura základ ích škol 
II – královéhradecká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové 9 922 865 9 9  ,  8 434 435 21.03.2018

Projekt v pl é fyzické 
a fi a č í  realizaci

69 Moder izace i frastruktury v ZŠ Kukle y 
. I frastruktura základ ích škol 

II – královéhradecká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové 11 014 644   ,  9 362 447 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

70
Moder izace i frastruktury v ZŠ M. 

Horákové 

. I frastruktura základ ích škol 
II – královéhradecká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové   ,    ,  11 425 364 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

71
Moder izace i frastruktury v ZŠ Nový 

Hradec Králové 

. I frastruktura základ ích škol 
II – královéhradecká část 

aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové   9 , 9   9 , 9 8 795 707 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

72 Moder izace i frastruktury v ZŠ Plotiště 
. I frastruktura základ ích škol 

II – královéhradecká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové   ,9    ,9  3 293 439 21.03.2018

Žádost o podporu 
epředlože a v 

ter í u do výzvy 
ZS/ŘO

73 Moder izace i frastruktury v ZŠ Pouchov 
. I frastruktura základ ích škol 

II – královéhradecká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové  999 ,   999 ,  5 949 799 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

74 Moder izace i frastruktury v ZŠ SEVER 
. I frastruktura základ ích škol 

II – královéhradecká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové   ,    ,  10 914 626 21.03.2018

Projekt fyzicky 
uko če

75 Moder izace i frastruktury v ZŠ SNP 
. I frastruktura základ ích škol 

II – královéhradecká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové 9 9 9 9,  9 9 9 9,  8 006 940 21.03.2018

Projekt fyzicky 
uko če

76 Moder izace i frastruktury v ZŠ Štefá ikova 
. I frastruktura základ ích škol 

II – královéhradecká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové   ,   , 6 016 166 21.03.2018

Projekt fi a č ě 
uko če  ze stra y ŘO

77 Moder izace i frastruktury v ZŠ Štefcova 
. I frastruktura základ ích škol 

II – královéhradecká část 
aglomerace

Statutár í ěsto 
Hradec Králové   ,9    ,9  11 144 738 21.03.2018

Projekt fyzicky 
uko če

78
ZŠ Klas – Vy udová í od or ých uče e  
včet ě vy udová í ez ariérovosti školy 

9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Základ í škola a 
ateřská škola KLAS 

s.r.o.
16 788 691  9  11 619 276 20.06.2018

Žádost o podporu 
staže a z výzvy ZS ITI

79
Polytech ická uče a a uče a Fyziky 

Základ í školy Bože y Ně cové Jaro ěř 

. I frastruktura základ ích škol 
II – královéhradecká část 

aglomerace

Základ í škola Bože y 
Ně cové Jaro ěř   9 ,    9 ,  4 317 120 20.06.2018

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

80 Doprav í ter i ál v Jaro ěři . Přestup í uzly v aglo eraci II Město Jaro ěř 65 000 000 44 000 000 37 400 000 20.06.2018
Projekt ve fyzické 

realizaci
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81 Ter i ál veřej é dopravy v Chrudi i . Přestup í uzly v aglo eraci II Město Chrudi 59 371 808 35 294 118 30 000 000 20.06.2018
Projekt ve fyzické 

realizaci

82
Moder izace od avovacího systé u  

cestujících v ěstské hro ad é dopravě v 
Pardu icích

. Doprav í tele atika III Doprav í pod ik 
ěsta Pardu ic a.s. 36 300 000 30 000 000 25 500 000 20.06.2018

Vydá o vyjádře í ŘV 
ITI

83
Revitalizace zá eckého areálu Karlova 

Koruna v Chlumci nad Cidlinou
. Pa ěťové i stituce a kultur í 

pa átky – Pa átky IV Ki ský dal Borgo, a.s. 119 066 773 94 116 460 79 998 991 20.06.2018

Projektový zá ěr 
staže  z výzvy 

ositele, projekt uspěl 
v i dividuál í výzvě

84
Předaplikač í výzku  i ovativ ích léčiv a 

edicí ských tech ologií I oMed . Předaplikač í výzku  II Univerzita Karlova 104 121 532 104 121 532 88 503 302 20.06.2018
Žádost o podporu 

spl ila pod í ky pro 
vydá í práv ího aktu

85 IT4Neuro(degeneration) . Předaplikač í výzku  II Univerzita Hradec 
Králové

81 192 647 81 192 647 69 013 750 20.06.2018
Projekt ve fyzické 

realizaci

86 FLEET - SHARING
. Pod ikový výzku , vývoj a 

i ovace – APLIKACE
Hi-Tech i ovač í 

klastr z.s.
42 740 000 34 000 000 23 800 000 20.06.2018

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

87 Trolej usová trať Pod Strá í
. Ekologická veřej á doprava 

I frastruktura veřej é 
hro ad é dopravy  II

Doprav í pod ik 
ěsta Hradce Králové, 

a.s.
19 329 750 12 025 000 10 221 250 20.06.2018

Podá a žádost o 
podporu

88 Mě ír a  Cihel a
. Ekologická veřej á doprava 

I frastruktura veřej é 
hro ad é dopravy  II

Doprav í pod ik 
ěsta Hradce Králové, 

a.s
18 150 000 6 300 000 5 355 000 20.06.2018

Podá a žádost o 
podporu

89
Radarový systé  pro detekci poze ích  a 

LSS vzduš ých cílů
. Pod ikový výzku , vývoj a 

inovace - APLIKACE
RETIA, a.s. 41 987 000 40 580 000 22 116 100 13.-20.7.2018

Žádost o podporu 
doporuče a k 
fi a cová í s 

výhradou

90
Rozšíře í výzku ých  a vývojových kapacit 

společ osti ELDIS Pardu ice, s.r.o.
9. Pod ikový výzku , vývoj a 

i ovace - POTENCIÁL ELDIS Pardubice, s.r.o. 24 926 000 20 600 000 10 300 000 13.-20.7.2018

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

91
Rozšíře í výzku ých  a vývojových kapacit 

společ osti RETIA, a. s.
9. Pod ikový výzku , vývoj a 

i ovace - POTENCIÁL RETIA, a.s. 17 908 000 14 800 000 7 400 000 13.-20.7.2018

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

92 Lávka u Aldisu . Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava IV

Statutár í ěsto 
Hradec Králové 

55 000 000 53 000 000 45 050 000 17.10.2018
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

93
SMART uzeu : oder izace depozitářů, 

tech ického a atech ologického záze í 
Muzea východ ích Čech v Hradci Králové

. Pa ěťové i stituce a kultur í 
pa átky - Muzea III Královéhradecký kraj 305 800 000 235 294 118 200 000 000 17.10.2018

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

94
Zá ek Pardu ice – využití a o ova 

zá eckých e teriérů a i teriérů čp.  a čp. 
. Pa ěťové i stituce a kultur í 

pa átky - Pa átky V
Pardu ický kraj 121 000 000 111 764 706 95 000 000 17.10.2018

Žádost o podporu 
spl ila for ál í 

áležitosti a 
přijatel ost

95 Ožive í pev osti Josefov . Pa ěťové i stituce a kultur í 
pa átky - Pa átky V

Město Jaro ěř 146 000 000 105 000 000 89 250 000 17.10.2018
Podá a žádost o 

podporu

96 I telige t í říze í dopravy v Pardu icích . Doprav í tele atika Říze í 
dopravy) III

Statutár í ěsto 
Pardubice

36 300 000 30 250 000 25 712 500 17.10.2018
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

97 Propoje í cyklostezky podél Ku ětické ulice 
s avazující i cyklostezka i

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava IV

Statutár í ěsto 
Pardubice

3 538 169 2 750 466 2 337 896 23.01.2018
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

98 Náhrdel ík Chrudi ky úsek . Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava IV

Statutár í ěsto 
Pardubice

17 194 933 7 279 192 6 187 314 23.01.2018
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

99 Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice . Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava V

Statutár í ěsto 
Hradec Králové

12 000 000 12 000 000 10 200 000 23.01.2018
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

100 Lávka pro pěší a cyklisty Poseido  - 
Pola i y  - úsek 

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava V

Statutár í ěsto 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

101 Stezka pro pěší a cyklisty Piletice - Rusek . Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava V

Statutár í ěsto 
Hradec Králové

12 000 000 12 000 000 10 200 000 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

102 Pardu ice, Opočí ek - ka alizace 49. Ochrana vod
Vodovody a 

kanalizace Pardubice, 
a.s.

18 800 000 16 941 176 10 800 000 17.-20. 2. 2019
Podá a žádost o 

podporu

103
Nový od avovací systé  ěstské hro ad é 

dopravy v Hradci Králové a pri cipu 
ezko takt ích čipových karet

. Doprav í tele atika IV
Doprav í pod ik 

ěsta Hradce Králové, 
a.s.

42 713 000 35 300 000 30 005 000 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

104 Trolej usová trať ve Stude tské ulici
. Ekologická veřej á doprava 

I frastruktura veřej é 
hro ad é dopravy

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu ic a.s. 12 500 000 10 000 000 8 500 000 17.04.2019

Vydá o vyjádře í ŘV 
ITI

105
Posíle í apáje í trolej usových tratí v 

ce tru Pardu ic o ovou ě ír y „Stadio “

. Ekologická veřej á doprava 
I frastruktura veřej é 
hro ad é dopravy

Doprav í pod ik 
ěsta Pardu ic a.s. 22 500 000 18 000 000 15 300 000 17.04.2019

Vydá o vyjádře í ŘV 
ITI

106 I telige t í parkovací systé  v Pardu icích . Doprav í tele atika Říze í 
dopravy) IV

Statutár í ěsto 
Pardubice

66 550 000 36 300 000 30 855 000 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

107 I telige t í doprav í systé . Doprav í tele atika Říze í 
dopravy) IV

Statutár í ěsto 
Hradec Králové

419 000 000 290 588 235 247 000 000 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

108 Modifikova é poly er í systé y eje  pro 
de tál í použití

. Pod ikový výzku , vývoj a 
inovace - APLIKACE II

SYNPO, akciová 
společ ost

12 300 000 12 000 000 6 960 000 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

109 Vývoj ové ge erace áklad ích vozidel 
AVIA s elektropohonem

. Pod ikový výzku , vývoj a 
inovace - APLIKACE II

AVIA Motors s.r.o. 44 168 000 42 180 000 19 402 800 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

110
Moder izace pracovišť pro výzku  a vývoj 

ve společ osti ELDIS Pardu ice, s.r.o.
. Pod ikový výzku , vývoj a 

i ovace - POTENCIÁL II ELDIS Pardubice, s.r.o. 34 122 000 28 200 000 14 100 000 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI
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111 Rozšíře í vývojových kapacit společ osti 
AVIA Motors s.r.o.

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ovace - POTENCIÁL II

AVIA Motors s.r.o. 37 752 000 31 200 000 15 600 000 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

112
Vývoj a aplikace iotech ologických etod 

a ázi D iotisku pro využití v tkáňové  
i že ýrství a oder í terapii

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ovace - POTENCIÁL II Bioinova s.r.o. 5 800 000 5 600 000 2 800 000 17.04.2019

Vydá o vyjádře í ŘV 
ITI

113
La oratoř pro VaV sli ová í pokročilé 
kera iky z itridu hli íku v ochra é 

at osféře

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ovace - POTENCIÁL II ELCERAM a.s. 7 260 000 6 000 000 3 000 000 17.04.2019

Vydá o vyjádře í ŘV 
ITI

114
Rozšíře í stávající výzku ě i ovač í 
kapacity Ce tra a ostrukturova ých 

poly erů v SYNPO, akciová společ ost

. Pod ikový výzku , vývoj a 
i ovace - POTENCIÁL II

SYNPO, akciová 
společ ost 14 800 000 12 200 000 6 100 000 17.04.2019

Vydá o vyjádře í ŘV 
ITI

115
Rozčíře í kapacit VaV ce tra společ osti TL-

ULTRALIGHT s.r.o.
. Pod ikový výzku , vývoj a 

i ovace - POTENCIÁL II TL-ULTRALIGHT s.r.o. 67 560 000 60 000 000 30 000 000 17.04.2019
Vydá o vyjádře í ŘV 

ITI

∑ 4 356 447 664 3 500 259 369 3 026 153 200

# Název projektu Výzva ositele ITI Žadatel Rozpočet Kč C)V Kč Příspěvek U ie 
Kč

Datu  rozhod utí
ŘV ITI - Stav projektu

1
Přístav a východ ího křídla školy pro 

od or é uče y DELTA

. I frastruktura střed ích a 
vyšších od or ých škol – PCE 

část aglo erace

DELTA – Střed í škola 
informatiky a 

eko o ie, Základ í 
škola a Mateřská 

škola, s.r.o.

17 000 000 17 000 000 14 450 000 08.06.2017
Projekt v pl é fyzické 

i fi a č í  realizaci

2
Základ í škola Lhota pod Li ča y stave í 

úpravy a podkrov í vestav a 

. I frastruktura základ í škol – 
královéhradecká část 

aglomerace

Obec Lhota pod 
Li ča y 8 500 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Žádost o podporu 
espl ila pod í ky 

věc ého hod oce í

3
Rozšíře í a oder izace počítačové sítě ZŠ a 

MŠ Necha ice, okres Hradec Králové 

. I frastruktura základ í škol – 
královéhradecká část 

aglomerace

ZŠ a MŠ Necha ice, 
okres Hradec Králové 1 200 000 1 200 000 1 020 000 12.10.2017

Projektová žádost 
epředlože a do 

výzvy ZS ITI

4 Nástav a ZŠ a MŠ Fra tiška Škroupa, Osice 
. I frastruktura základ í škol – 

královéhradecká část 
aglomerace

Obec Osice 11 000 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Projektová žádost 
staže a z výzvy ZS ITI, 

projekt uspěl v 
i dividuál í výzvě

5 Víceúčelové polytech ické díl y a uče a IT
. I frastruktura základ í škol – 

královéhradecká část 
aglomerace

O ec Před ěřice ad 
Labem

4 000 000 4 000 000 3 400 000 12.10.2017
Projekt ve fyzické 

realizaci

6 Výstav a od or ých uče e  fyziky a che ie 9. I frastruktura základ ích škol 
II – pardu ická část aglo erace

Bohe ia – Hotelová 
škola a Střed í 

pedagogická škola a 
Základ í škola s.r.o.

10 423 600    8 775 060 20.06.2018
Projektový zá ěr 

euspěl ve výzvě 
nositele

7
Lávka pro pěší a cyklisty Poseido -Pola i y  

- úsek 
. Ne otorová doprava - 

Cyklodoprava III
Statutár í ěsto 

Pardubice
48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.10.2018

Projektový zá ěr 
euspěl ve výzvě 

nositele

8
Úpravy pro e otorovou dopravu v 
prostoru Zi ího stadio u a trasy a 

„Hučák“

. Ne otorová doprava - 
Cyklodoprava V

Statutár í ěsto 
Hradec Králové 14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019

Projektový zá ěr 
euspěl ve výzvě 

nositele

∑ 114 923 600 80 200 000 76 945 060

Poz á ka: Ve výzvách ositele číslo  a  e ylo "Vyjádře í ŘV ITI" práv ě závaz é



ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE VE STRATEGII

OP SC Alokace celkem v SITI 
(SC)

Alokace celkem v SITI 
(OP) Alokace celkem v SITI

IROP
1.2 614 400 000

2 157 360 000

3 717 640 000

2.4 626 300 000
3.1 916 660 000

OPD
1.4 171 830 000

486 330 000
2.3 314 500 000

OPŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 413 950 000 413 950 000

OPPIK

1.1 321 614 040

460 000 000
1.2 58 500 000
2.1 0
2.3 79 885 960
2.4 0
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ÚSPĚŠNOST VÝ)EV NOSITELE ITI

OP SC
Projekty s rozhod utí  ŘV ITI

- klad ý ; 
- zápor ý  s ož ostí předlože í do výzvy )S ITI

Projekty vrá e é ŘV ITI k dopra ová í

IROP
1.2 526 785 475

1 864 814 442

3 055 223 200

0
0

37 652 500

02.4 509 736 425
03.1 828 292 542

OPD
1.4 104 376 249

418 296 429
19 550 000

19 550 000
2.3 313 920 180 0

OPŽP
1.1 10 800 000

10 800 000
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0 0

OPPIK

1.1 202 328 900

247 833 029

18 102 500

18 102 500
1.2 2 500 000 0
2.1 0 0
2.3 38 114 129 0
2.4 4 890 000 0
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ÚSPĚŠNOST VÝ)EV NOSITELE ITI

OP SC

Projekty staže é žadatele  po vydá í 
rozhod utí ŘV ITI e o které epředložily 

projekt do výzvy )S/ŘO výzva již 
sko čila

Projekty s vyjádře í  ŘV, ale ještě 
epředlože é a )S/ŘO

IROP
1.2 60 010 000

233 572 430

257 810 033

163 480 210
163 480 210

588 810 510

2.4 4 313 439 0
3.1 169 248 991 0

OPD
1.4 0

0
23 800 000

327 367 500
2.3 0 303 567 500

OPŽP
1.1 0

0
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 6 750 000

24 237 603

97 962 800

97 962 800
1.2 2 500 000 0
2.1 0 0
2.3 14 987 603 0
2.4 0 0
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ÚSPĚŠNOST VÝ)EV )S ITI A ŘO

OP SC Projekty předlože é k hod o e í  a 
)S ITI/ŘO

Projekty spl ily při hod o e í )S 
ITI for ál í áležitosti a pod í ky 

přijatel osti
Projekty s vyda ý  práv í  akte

IROP
1.2 292 993 800

1 402 517 357

2 104 762 980

228 818 800
1 228 687 

632

1 890 158 481

228 818 800

924 782 842

1 287 544 185

2.4 470 855 570 450 450 845 441 546 055

3.1 638 667 986 549 417 986 254 417 986

OPD
1.4 66 024 272

76 376 951
50 448 022

50 448 022
36 580 345

36 580 345
2.3 10 352 680 0 0

OPŽP
1.1 10 800 000

10 800 000
0

0
0

0
1.2 0 0 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 513 479 301 513 479 301 326 180 999 326 180 999

OPPIK

1.1 74 417 002

101 589 370

74 417 002

97 543 527

0

0

1.2 0 0 0

2.1 0 0 0

2.3 23 126 525 23 126 525 0

2.4 4 045 844 0 0
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ÚSPĚŠNOST VÝ)EV )S ITI A ŘO

OP SC Fyzi ky uko če é projekty Projekt fi a č ě uko če  ze stra y ŘO

IROP

1.2 128 621 792

261 257 220

297 837 565

128 621 792

221 941 932

221 941 932

2.4 132 635 428 93 320 139

3.1 0 0

OPD
1.4 36 580 345

36 580 345
0

0
2.3 0 0

OPŽP 1.1 0
0

0
01.2 0 0

OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 0

0

0

0
1.2 0 0
2.1 0 0
2.3 0 0
2.4 0 0
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ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE DUBEN 2019)

OP Alokace cekem v 
SITI (OP)

Projekty s 
rozhod utí  ŘV ITI 
(s ož ostí podá í 

úspěš é pl é 
žádosti

Projekty předlože é 
k hod o e í na ZS 

ITI/ŘO

Projekty spl ily při 
hod o e í )S ITI/ŘO 
for ál í áležitosti a 

pod í ky 
přijatel osti

Projekty s vyda ý  
práv í  akte

IROP 2 157 360 000 1 864 814 442 1 402 517 357 1 228 687 632 924 782 842
OPD 486 330 000 418 296 429 76 376 951 50 448 022 36 580 345

OPŽP 200 000 000 10 800 000 10 800 000 0 0

OPVVV 413 950 000 513 479 301 513 479 301 513 479 301 326 180 999

OPPIK 460 000 000 247 833 029 101 589 370 97 543 527 0

Celkem 3 717 640 000 3 055 223 200 2 104 762 980 1 890 158 481 1 287 544 185

% 100 82,18 56,62 50,84 34,63

Počet projektů 120 89 78 62

Leden 2019 3 717 640 000 2 570 600 400 1 694 005 300 1 585 353 692 1 218 530 435

% 100 69,15 45,57 42,64 32,78
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PŘEHLED VÝ)EV NOSITELE ITI

OP SC Vyhláše é výzvy 6-4/2019 5-12/2019
(dle harmonogramu výzev Výzvy elke  2016-2019)

IROP
1.2 631 497 180

2 207 497 180

4 106 801 930

49 000 000

502 096 801

944 596 941

680 497 180

2 709 593 981

5 127 722 276

2.4 431 000 000 175 000 000 606 000 000

3.1 1 145 000 000 278 096 801 1 423 096 801

OPD
1.4 251 323 405

684 758 225
0

0
251 323 405

684 758 225
2.3 433 434 820 0 433 434 820

OPŽP
1.1 50 800 000

50 800 000
0

189 200 000
50 800 000

240 000 000
1.2 0 189 200 000 189 200 000

OPVVV 1.2 577 295 939 577 295 939 0 0 577 295 939 577 295 939

OPPIK

1.1 450 664 040

662 773 990

133 492 160

253 300 140

584 156 200

916 074 130

1.2 63 525 000 58 500 000 122 025 000

2.1 0 0 0

2.3 140 590 390 61 307 980 201 898 370

2.4 7 994 560 0 7 994 560
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Počet PZ: 9 Podpora EU:  ,  il. Kč Alokace SITI:  ,  il. Kč 

1 527,40

404,43

10,80

414,68

214,16
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Aktiv í projektové zá ěry s Vyjádře í  ŘV ITI dle OP 
výše podpory ve Vyjádře í ŘV ITI



PCE
221 147 000,85

9%

HK
465 465 947,00

20%

PK
282 886 184,97

12%

KHK
285 740 002,04

12%

DPMP
125 826 094,95

5%

DPMHK
106 781 250,00

4%

VŠ
357 018 841,95

15%

OSTATNÍ
537 125 629,45

23%

Aktiv í projektové zá ěry s Vyjádře í  ŘV ITI dle žadatelů
aktuál í z á á výše podpory EU

Počet PZ: 9

Podpora EU: 
 ,99 il. Kč

Alokace SITI: 
 ,  il. Kč 



Počet PZ: 9 Podpora EU:  ,  il. Kč Alokace SITI:  ,  il. Kč 

1 100,73
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Příloha usnesení č. 1 

Smlouva o poskytnutí dotace č. KH/19/22247 
uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozd. předpisů, podle části 

páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů 
 
Poskytovatel:  Pardubick! kraj,  
                           Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
IČO:                    708 92 822 
DIČ:    CZ70892822 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:  78-9025640267/0100 
zastoupen!:      JUDr. Martinem Netolick!m, Ph.D., hejtmanem 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
a 
příjemce:       Statutární město Pardubice,  
adresa:   Pern"t!nské nám. 1, 530 02 Pardubice  
IČO:   002 74 046  
DIČ:   CZ00274046  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:  9005-326561/0100  
zastoupen!:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace z Podprogramu Tvář Pardubického 
kraje kanceláře hejtmana 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch 

pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtov!ch 
prostředků Pardubického kraje na přípravu a konání XIX. ročníku soutě"ní přehlídky komediální tvorby Grand 
Festival smíchu ve dnech 21. a" 28. ledna 2019 v Pardubicích, specifikovaného v #ádosti ze dne 25. ledna 
2019, čj. KrÚ 8637/19. 

2. Dotaci poskytovatel poskytuje příjemci v souladu s V!zvou k předkládání #ádostí o podporu v roce 2019 
vyhlá"enou pro Program podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2019. 

 
Článek II. 

V!#e poskytované dotace 
Dotace na realizaci projektu specifikovaného v čl. I. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve v!#i 100.000 Kč (slovy: stotisíc 
korun čs.) a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů od účinnosti smlouvy.  
Příjemce se zavazuje dotaci poukázat jím zřízené organizaci V!chodočeské divadlo Pardubice, se sídlem: U 
Divadla 50, 531 62 Pardubice, IČO: 000 88 358, pokud budou dané úkony přijetí a vyplacení v souladu s touto 
smlouvou schváleny příslu"n!mi orgány města.  

 
Článek III. 

Povinnosti příjemce 
Příjemce se zavazuje: 
a) pou#ít dotaci co nejhospodárněji a v!hradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovan!m v čl. I., v souladu 

s čl. II. smlouvy, podmínkami příslu"ného dotačního programu a v souladu se Zásadami poskytování 
programov!ch dotací, a to nejpozději do 30. června 2019, 

b) přijatou dotaci zaúčtovat na pol. 4122, 
c) při financování nákladů spojen!ch s realizací projektu postupovat v souladu s platn!m zákonem o veřejn!ch 

zakázkách, 
d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,  
e) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném souhlasu 

poskytovatele, 
f) nepřevést majetek, kter! bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let po ukončení projektu na jiného 

majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo zaji"ťovacího převodu práva. V odůvodněn!ch případech mů#e 
poskytovatel na základě písemné #ádosti příjemce povolit v!jimku ze zákazu převodu majetku pořízeného 
z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je podmíněn předchozím písemn!m souhlasem poskytovatele, 

g) neposkytovat tuto dotaci jin!m fyzick!m či právnick!m osobám, pokud se nejedná o úhradu nákladů spojen!ch 
s realizací projektu, nepou#ít prostředky z příspěvku na jiné účely, 

h) v rámci propagační kampaně a v průběhu konání akce vhodn!m a viditeln!m způsobem Pk prezentovat, 
i) předat poskytovateli dokumentaci z realizace projektu (stručn! popis průběhu realizace projektu),  



 

 

j) oznámit neprodleně poskytovateli změnu v"ech identifikačních údajů uveden!ch v této smlouvě a změny struktury 
příjemce včetně přeměny a zru"ení s likvidací nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto změny nastaly, 

k) předlo#it kanceláři hejtmana vyúčtování akce nejpozději do 20. prosince 2019, případné nevyčerpané prostředky 
vrátit nejpozději do 30 dnů od data předlo#ení vyúčtování na účet poskytovatele uveden! v této smlouvě. Jako 
variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy, 

l) za účelem ověření plnění povinností, vypl!vajících z této smlouvy, vytvořit podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu,  

Daň z přidané hodnoty nesmí b!t hrazena z dotace v té v!"i, v jaké si příjemce dotace uplatní odpočet daně z přidané 
hodnoty na vstupu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, #e dodatečně uplatní odpočet DPH, je povinen 
uplatněnou část čerpané dotace vrátit. 

 
Článek IV. 

Kontrola, sankce 
1. V případě zru"ení příjemce s likvidací: 

a) je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky spolu s vyúčtováním nejpozději do 30 dnů od 
oznámení na účet poskytovatele, 

b) poskytovatel rozhodne o dal"ím vyu#ití majetku pořízeného z dotace, právo příjemce nakládat s tímto 
majetkem je vázáno na písemn! souhlas poskytovatele. 

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání 
dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předlo#it kontrolnímu orgánu kraje 
ve"keré účetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem kraje je příslu"n! odvětvov! odbor 
krajského úřadu nebo dal"í osoby určené pověřením. 

3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou ulo#ena kontrolním orgánem kraje na základě 
kontrol zaměřen!ch na čerpání poskytnut!ch finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle 
po#adavků stanoven!ch příslu"n!m kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků je povinen písemně 
informovat orgán, kter! mu opatření ulo#il, o splnění ulo#en!ch opatření k nápravě. 

4) Poru"í-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této smlouvě, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu 
vypovědět. V!pověď musí mít písemnou formu a musí b!t prokazatelně doručena příjemci. V!povědní lhůta činí 1 
měsíc a počíná bě#et dnem následujícím po dni, kdy mu byla prokazatelně doručena.  

5) Ka#dé neoprávněné pou#ití nebo zadr#ení poskytnut!ch finančních prostředků je pova#ováno za poru"ení 
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, a Pardubick! kraj je oprávněn ře"it poru"ení rozpočtové kázně ve smyslu 
ustanovení § 22 uvedeného zákona. 

6) Při podezření na poru"ení rozpočtové kázně mů#e poskytovatel pozastavit poskytnutí peně#ních prostředků do 
v!"e předpokládaného odvodu, tato skutečnost bude následně zohledněna v případě, #e bude odvod ulo#en. 

7) Poskytovatel neprodleně po zji"tění poru"ení některého ustanovení této smlouvy zahájí řízení o odvodu 
poskytnut!ch finančních prostředků zpět do jeho rozpočtu z titulu poru"ení rozpočtové kázně, a to v souladu 
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozděj"ích 
předpisů. V!"e odvodu za poru"ení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů. 

8) Při poru"ení více povinností se částky jednotliv!ch odvodů sčítají nejv!"e v"ak do v!"e peně#ních prostředků 
poskytnut!ch ke dni poru"ení rozpočtové kázně. 

9) Za prodlení s odvodem za poru"ení rozpočtové kázně bude vyměřeno penále ve v!"i 1 promile z částky odvodu 
za ka#d! den prodlení, nejv!"e v"ak do v!"e odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy do"lo 
k poru"ení rozpočtové kázně, do dne připsání peně#ních prostředků na účet poskytovatele. V případě poru"ení 
rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozděj"ích předpisů, se penále počítá ode dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce 
odvod na základě platebního v!měru uhradit. Penále ni#"í ne# 1 000 Kč se neulo#í. 

 
Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
1) Příjemce prohla"uje a podpisem smlouvy stvrzuje, #e byl před podpisem této smlouvy řádně a podrobně 

seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na vědomí v"echny stanovené 
podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezv!hradn! souhlas a zavazuje se k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků 
vypl!vajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, #e při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání finančních 
prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly t!kajícími se veřejné podpory. 

3) Tato smlouva nab!vá platnosti okam#ikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.  

4) Smluvní strany se dohodly, #e poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy ode"le smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy poskytovatel informuje 



 

 

příjemce, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.  

5) Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesát! den od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zru"ena od počátku. 

6) Osobní údaje příjemce je poskytovatel oprávněn dále zpracovávat, neboť je to ve smyslu ustanovení čl. 6 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzick!ch osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zru"ení směrnice 95/46/ES (GDPR), nezbytné pro provedení 
opatření přijat!ch před uzavřením smlouvy na #ádost subjektu údajů. 

7) Jakékoliv změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemn!ch dodatků na základě dohody obou smluvních 
stran.  

8) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičem# obě mají platnost originálu a ka#dá ze smluvních stran obdr#í 
po jednom vyhotovení. 

9) Obě smluvní strany prohla"ují, #e smlouva byla sepsána na základě pravdiv!ch údajů, podle jejich svobodné a 
vá#né vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nev!hodn!ch podmínek, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

 
 

Dolo!ka dle § 23 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích 
 

Právní jednání bylo projednáno a schváleno  
ZPk dne 15. 4. 2019 usnesením Z/324/19 

 
 
 

Dolo!ka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích             
 

Právní jednání bylo projednáno a schváleno 
Radou/Zastupit. obce dne ………… usnesením ….……. 

 

 
V Pardubicích dne ……………2019 

  

 
V Pardubicích dne …………...2019  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

JUDr. Martin Netolick!, Ph.D. 
hejtman 

za poskytovatele 

 
 

Ing. Martin Charvát 
primátor 

za příjemce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















Poř.č. Seznam škol ucházejících se o dotace z projektu: Částka dotace v 
Kč Registrační číslo projektu

2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

2.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

2.II/17 Klub pro žáky ZŠ 

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19 Projektový den ve škole

2.II/20 Projektový den mimo školu

2.V/1 Školní asistent  perosální podpora ŠD/ŠK

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

CELKEM 2 761 399,00

Příloha usnesení

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

Název aktivity

Zatím nepřiděleno Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344 2 761 399,002
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 16. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 13.05.2019 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti magistrátu ve Štrossově ul. čp. 44, Pardubice 

 

Přítomni: 
Martin Charvát, Helena Dvořáčková, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Ludmila 
Ministrová, Jiří Rejda, Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych, Tomáš Pelikán. 
 
Michal Zitko, tajemník magistrátu 
Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 
Leoš Martínek, interní audit 

 

  

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- stažení zprávy č. 25 „Pokyn rady města v pozici valné hromady RFP a.s.“, 
- zařazení nové zprávy, „Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání 

veřejných zakázek – ORS“ jako bodu č. 25 na místo stažené zprávy, 
- zařazení nové zprávy „Napájení zařízení pro potřeby města ze sloupů veřejného osvětlení“ 

jako bodu č. 34, 
- projednání zprávy č. 10 „Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce“ za zprávou č. 4. 

 

Program 16. řádné schůze RmP včetně navržených změn byl schválen takto:  (pro 11) 

 
1. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

P: Rýdlová Renata, předsedkyně komise 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
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2. Dotace z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 

P: Němec František, předseda komise pro výchovu a vzdělávání 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 

3. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
- OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

4. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí v 
rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Pilař Martin, odbor majetku a investic 
5. Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Meduna František, odbor životního prostředí 

Slach Roman, odbor životního prostředí 
Veselovský Petr, odbor životního prostředí 

6. Prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor pro odbor dopravy, odd.registru vozidel 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

7. Veřejné zakázky KT - OHS 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Z: Baladová Květa, kancelář tajemníka 

8. Změna směrnice č. 7/2015, řízení projektů 

P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

9. Organizační záležitosti MmP 

P: Zitko Michal, tajemník magistrátu 
Z: Zitko Michal, tajemník magistrátu 

Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 
10. Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce 

P: Hruška Jaroslav, vedoucí odboru majetku a investic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
11. Revokace usnesení - záležitosti komisí RmP 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
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12. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti R.D.Engineering s.r.o. 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kyncl Jiří, kancelář primátora 

13. Zahraniční služební cesta - Slovensko 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Cabrnoch Tomáš, kancelář primátora 

14. Program VII. zasedání ZmP dne 30.05.2019 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 
15. Smlouva o společném zadání veřejné zakázky 

P: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
16. Sleva z nájemného, úprava nájemného 

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

Sádovská Lenka, odbor majetku a investic 
Pilař Martin, odbor majetku a investic 

17. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 

18. Žádost o dotace - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
19. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (pokyn k obch.vedení) 

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

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
20. Návrh na zrušení záměru navýšení základního kapitálu RFP a.s. (nepeněžitý vklad čp. 363 a čp. 
372, ul. J.Palacha, Pardubice) 

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

21. Program valné hromady VAK Pardubice a.s. 

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

22. Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře DPmP a.s. (navýšení ZK) 

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

Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
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23. Žádosti o dotace 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

24. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 
v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - ORS 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
25. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek – ORS 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
26. VI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
27. Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Denková Monika, odbor ekonomický 

28. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
29. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – Městské slavnosti Pardubice 2019 – 
zajištění technických služeb 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Fiedlerová Jana, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
30. Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, p.o. 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
31. Záležitosti příspěvkové organizace 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
32. Odměny ředitelů příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

33. Souhlas zřizovatele 

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

Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 
34. Napájení zařízení pro potřeby města ze sloupů veřejného osvětlení 

P: Štěpánek Vítězslav, zastupitel města Pardubic 
Z: Štěpánek Vítězslav, zastupitel města Pardubic 

35. Diskuse 

  
  

Informativní zprávy: 
 
Přehled povolovacích procesů pro spalovnu AVE 

P: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Löfelmannová Monika, odbor životního prostředí 
Ze zahraniční pracovní cesty – Varšava, Polsko 

P: Nečas Ondřej, vedoucí zprostředkujícího subjektu ITI 
Z: Holingerová Eva, zprostředkující subjektu ITI 

Hanušová Barbora, zprostředkující subjektu ITI 
O zahraniční služební cestě 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 

 
 

Dodatečně v den jednání členové rady obdrželi: 
- zprávu č. 14 „Program VII. zasedání ZmP dne 30.05.2019“, 
- novou zprávu „Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných 

zakázek – ORS“, 
- novou zprávu „Napájení zařízení pro potřeby města ze sloupů veřejného osvětlení“, 
- doplnění návrhu usnesení č. 26 zprávy č. 26 „VI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 

2019“ o odstavec č. XVIII. 
 

 



  6 

II. 
Schválení usnesení ze 14. mimořádné schůze RmP dne 23.04.2019 a z 15. řádné 
schůze RmP dne 29.04.2019, jmenování ověřovatelů ze 16. řádné schůze RmP      

dne 13.05.2019 

 

Usnesení a zápisy ze 14. mimořádné a 15. řádné schůze RmP byly schváleny. 
Ověřovateli zápisu ze 16. řádné schůze RmP byly jmenovány                   Helena Dvořáčková
          Ludmila Ministrová 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

 
Zpravodaj: Renata Rýdlová, předsedkyně komise pro bytové a nebytové prostory 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1194/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu na prostor sloužící podnikání o výměře 40,94 m2 nacházející se v přízemí 
budovy čp. 2767 ul. Jana Palacha, který je součástí pozemku označeného jako stavební parcela 
č.parc.st. 10409,  k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s Lukášem Udržalem, IČ 024 88 
426, se sídlem Železničního pluku 1630, 530 02 Pardubice, účel nájmu - prodejna a výdejní místo e-
shopu, výše nájemného 1316,- 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 smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.6.2019 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1195/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o nájmu na prostor sloužící podnikání o výměře 14 m2 nacházející se  v  9. 
nadzemním podlaží (8. patro) budovy čp. 826 Bartoňova ul., Pardubice, která je součástí pozemku 
označeného jako stavební parcela č.parc.st. 734,  k.ú. Studánka, obec Pardubice, část obce 
Studánka,  s Petrem Bulíčkem, IČ 455 11 934, se sídlem Na Záboří 233, 530 02 Pardubice – Nové 
Jesenčany, účel nájmu – ateliér, výše nájemného 956,- 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 smlouvu o nájmu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.6.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1196/2019               (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 26.4.2004 týkající se prostoru sloužícího podnikání, označeného jako jednotka č. 
2257/22,  nacházející se v přízemí budovy čp. 2252, 2253, 2254, 2255, 2256 a 2257, ve vchodě čp. 
2257 Lexova ul.-J. Ressla,  která je postavená na pozemcích označených jako stavební parcely 
č.parc.st. 4128, 4129, 4130, 4131, 4132 a 4133, k.ú.  a  obec  Pardubice, 
část   obce  Zelené  Předměstí, z MUDr. Dany Lobové, IČ 464 97 897, se sídlem Josefa Ressla 2257, 
530 02 Pardubice, na MUDr. Ladu Velebilovou, IČ 080 11 125, se sídlem Hromádkova 1448, 530 03 
Pardubice – Bílé Předměstí a udělení tohoto souhlasu, neobdrží-li město k záměru po dobu jeho 
zveřejnění žádné vyjádření ani námitku. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr a udělit souhlas podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.7.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1197/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu vlastníka s provedením stavebních úprav týkající se instalace klimatizačních 
jednotek v budově čp. 2664 (místnost M201, M202, M208 a M214), ul. Jiráskova, Pardubice, stojící 
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na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 5699, k.ú. a obec Pardubice, část obce 
Zelené Předměstí, pro spol. PAP PARDUBICE o.p.s., IČ 288 25 781, DIČ CZ28825781, se sídlem 
Jiráskova 2664, 530 02 Pardubice dle Technického popisu umístění klimatizačních jednotek do 
prostorů masážního salónu v budově Aquacentra Pardubice, která je přílohou tohoto usnesení, a 
uzavření smlouvy o odepisování technického zhodnocení ve standardním znění s tímto nájemcem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic udělit souhlas vlastníka a uzavřít smlouvu o odepisování technického 
zhodnocení  podle bodu I. 
Z: Ing. Jan Dvořáček, vedoucí OITS, OMI 
    Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 31.7.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1198/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru  prodeje jednotky č. 414/1, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí 
budovy  čp. 414,  která je postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 931, 
Sladkovského ul., včetně id. podílu 2209/10000 na společných částech domu čp. 414 stojícího na 
pozemku označeném jako st.p.č. 931, id. podílu 2209/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 
931, k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené 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. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh záměru prodeje výše uvedených 
nemovitostí   podle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.6.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/1199/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru prodeje 3 níže uvedených jednotek formou veřejné dobrovolné dražby: 
1. jednotky č. 1036/9, jiný   nebytový   prostor,   nacházející   se  v  přízemí  budovy  čp. 1036, která 
je postavená  na  pozemku  označeném  jako  stavební parcela č.parc.st. 1966, Havlíčkova ul., 
včetně id. podílu 637/10000 na společných částech domu čp. 1036 stojícího na pozemku 
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označeném jako st.p.č. 1966, id. podílu 637/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 1966, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí; 
2. jednotky č. 1036/10, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 1036, která je 
postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 1966, Havlíčkova ul., včetně id. 
podílu 801/10000 na společných částech domu čp. 1036 stojícího na pozemku označeném jako 
st.p.č. 1966, id. podílu 801/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 1966, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí; 
3. jednotky č. 1036/11, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy čp. 1036, která je 
postavená na pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 1966, Havlíčkova ul., včetně id. 
podílu 270/10000 na společných částech domu čp. 1036 stojícího na pozemku označeném jako 
st.p.č. 1966, id. podílu 270/10000 na pozemku označeném jako st.p.č. 1966, 
k.ú.  a  obec  Pardubice, část obce Zelené Předměstí, 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  smlouvy  nebudou  ukončeny  (vypovězeny  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemci. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh záměru prodeje výše uvedených 
nemovitostí   podle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.6.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/1200/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru prodeje 4 níže uvedených jednotek formou veřejné dobrovolné dražby: 
1. jednotky č. 1312/101, jiný nebytový prostor,  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; 
2. 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; 
3. 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 
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st.p.č. 5363/1, 5363/2, 5364/2 a 5365/2, k.ú. a obec Pardubice, část obce Bílé Předměstí; 
4. 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, 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  smlouvy  nebudou  ukončeny  (vypovězeny  ze  strany pronajímatele), tj. bude 
prodáváno i s nájemci. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení  návrh záměru  prodeje výše uvedených 
nemovitostí   podle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.6.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/1201/2019               (pro 10, proti 1, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru prodeje nebytových jednotek nyní označených jako č. 1566/21, č. 1566/22 a č. 
1566/23 nacházejících se v přízemí budovy  čp. 1566,  Sladkovského ul., která je postavená na 
pozemku označeném jako stavební parcela č.parc.st. 5606, k.ú. a obec Pardubice, část obce Zelené 
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. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh záměru prodeje výše uvedených 
nemovitostí   podle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.6.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/1202/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru prodeje jednotky č. 1822/100, jiný nebytový prostor, nacházející se v přízemí budovy 
čp. 1822, která je postavená  na  pozemku označeném jako  stavební parcela č.parc.st. 7224, nábř. 
Závodu míru, včetně id. podílu 3702/477978 na společných částech domu čp. 1822 stojícího na 
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pozemku označeném jako st.p.č. 7224, id. podílu 3702/477978 na pozemku označeném jako st.p. č. 
7224, vše v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené 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. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení návrh záměru prodeje výše uvedených 
nemovitostí   podle bodu I.  
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.6.2019 

 

2 
Dotace z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a 

vzdělávacích aktivit 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1203/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích 
aktivit subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou usnesení č. 1, a to ve výši 
"Navrhované prostředky". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné při Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit se subjekty uvedenými v usnesení č. 1 bodu I. 
Z: Ivana Liedermanová 
T: 31. 8. 2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1204/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit subjektům uvedeným v tabulce č. 1, která je přílohou usnesení č. 2, a to ve výši 
uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky" 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné při 
Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit ve znění přílohy č. 2 a 3 usnesení č. 2. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 1, proti 8, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích 
aktivit subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou č. 1 usnesení č. 3. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 1, proti 8, zdrž. 1) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit žadateli 
Ygdrassil z.s., IČ 02107341, se sídlem Češkova 795, Zelené Předměstí, Pardubice na podporu 
projektu  "Vzdělávání dětí se specifickými potřebami" v požadované výši 30.000 Kč. 
 
 

3 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1205/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-021 „Rekonstrukce MK Sadová v ús. Fučíkova – plemenářský podnik v 
Nemošicích“ dodavateli Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice – Zelené Předměstí, K 
Vápence 2677, PSČ 53002, IČO: 25253361, s nabídkovou cenou 5.865.000,- Kč bez DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1206/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-019 „Areál K Dolíčku – zřízení vodovodní přípojky“ dodavateli 
Stavitelství Kudláček s.r.o., Raisova 996, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 0268327, s 
nabídkovou cenou 824.885,- Kč bez DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1207/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-023 „MŠ Sluneční - výměna spodních rozvodů v hospodářském 
pavilonu, výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu, oprava izolace teplovodního kanálu a 
vedení“ dodavateli EKO-INVEST PARDUBICE s.r.o., Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082, PSČ 53002, 
IČO: 25269674, s nabídkovou cenou 1.443.857,10 Kč bez DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1208/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2019-09 "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily“ o uzavření dodatku č. 1 na základě změnového listu č. 
1, který upravuje změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci s dodavatelem Chládek a Tintěra, 
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Pardubice a.s., IČO: 25253361 s cenou víceprací ve výši 348.207,61 Kč bez DPH. Zadání zakázky 
bude realizováno uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.4.2019. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 4. 2019 s dodavatelem Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., IČO: 25253361 v rámci realizace akce „Rekonstrukce ul. U Kamenné vily“ s cenou 
víceprací v celkové výši 348.207,61 Kč bez DPH.  
Z: Jaroslav Hruška, vedoucí OMI 
T: 15.7.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1209/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 výjimky ze směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu "Aquacentrum – oprava pláště budovy" společnosti STRABAG a.s., se 
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744, s nabídkovou cenou ve výši 326.609,91 
Kč bez DPH. 
 

4 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1210/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-027 
„Rámcová smlouva – instalatérské práce“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
•     EKO – INVEST s.r.o., IČO: 25269674 
•     VTP MONT s r.o., IČO: 27525457 
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•     SITRO s.r.o., IČO: 27498824 
•     INSTAL HANOUSEK s.r.o., IČO: 06671918 
•     DM STAVBY CZ s. r. o., IČO: 04636601. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Schvaluje podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-027 „Rámcová smlouva – instalatérské práce“ hodnotící komisi 
ve složení: 
• Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martin Pilař – OMI. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1211/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-034 „BD 
Sokolovská 2721 – stavební úpravy mansard a stříšky“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
•     KŘENEK s.r.o., IČO: 26013002 
•     ALPINE Střechy s.r.o., IČO: 27471659 
•     STŘEKO Chrudim s.r.o., IČO: 27461441 
•     BOKR Building s.r.o., IČO: 08052603 
•     Stafi Finalizace Staveb s. r. o., IČO: 25968203. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-034 „BD Sokolovská 2721 – stavební úpravy mansard a stříšky“ 
hodnotící komisi ve složení: 
• Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martin Pilař – OMI. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1212/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-035 „BD 
Bělehradská 379 – částečná výměna 2 výtahů“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
•     Výtahy Pardubice a.s., IČO: 13582101 
•     EL – VY s.r.o., IČO: 49284479 
•     Jaromír Novák – VROM, IČO: 11116498 
•     VÝTAHY - ELEKTRO s.r.o., IČO: 48154539 
•     Miroslav Jehlička - ROVEX, IČO: 11033967. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Schvaluje podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího 
řádu veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky 
malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-035 „BD Bělehradská 379 – částečná výměna 2 výtahů“ 
hodnotící komisi ve složení: 
• Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
• Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
• Petr Hušek - OMI 
• Martin Pilař – OMI. 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1213/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-029 
„Areál Dostihového závodiště - oprava tribuny B – PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• PRODIN a.s.                              IČO : 25292161 
• CODE spol. s r.o.                      IČO : 49286960 
• Ing. František Hofman            IČO : 11586427 
• Projekce Vrbický s.r.o.            IČO : 04085086 
•       PPP, spol. s r.o.       IČO : 42937094 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-029 „Areál Dostihového závodiště - oprava tribuny B – PD“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1214/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-030 „MŠ 
K Polabinám a MŠ Ke Kamenci - rekonstrukce elektrorozvodů - PD“ níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky:  
• E-dir s.r.o.                                  IČO : 25995138 
• ELREG PARDUBICE s.r.o.        IČO : 25921509 
• PRODIN a.s.                              IČO : 25292161 
• JAN – PRO, s.r.o.                      IČO : 28768337 
• ELISPRO s.r.o.                           IČO : 27315975 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-030 „MŠ K Polabinám a MŠ Ke Kamenci - rekonstrukce elektrorozvodů 
- PD“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 
 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/1215/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-031 „ZŠ E. 
Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• ELREG PARDUBICE s.r.o.           IČO : 25921509 
• ELISPRO s.r.o.                               IČO : 27315975 
• E-dir s.r.o.                                     IČO : 25995138 
• Iva Lněničková                             IČO : 73595110 
• Ing. Pavel Aujeský                      IČO : 46516492 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-031 „ZŠ E. Košťála - rekonstrukce elektrorozvodů - PD“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
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•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 
 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/1216/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-032 
„Cyklistická stezka ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po Foxconn - PD“ níže uvedené dodavatele 
pro vyzvání k podání nabídky:  
• PRODIN a.s.                              IČO : 25292161 
• DSP a.s.                                    IČO : 27555917 
• Stránský Jiří                              IČO : 40129942 
• CODE spol. s r.o.                      IČO : 49286960 
• VECTURA Pardubice s.r.o.     IČO : 03020223 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-032 „Cyklistická stezka ul. Průmyslová - úsek od ul. Kyjevská po 
Foxconn - PD“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Libor Gruber - OITS/OMI. 
 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/1217/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-033 
„Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:  
• BAUSET CZ a.s.                                           IČO : 63217139 
• Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.           IČO : 25253361 
• MIROS Pardubice a.s.                                IČO : 27523934 
• HOLD, s.r.o.                                                 IČO : 45538425 
• TIMRA s.r.o.                                                IČO : 04806859 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-033 „Bezpečné místo pro přecházení v ul. Bělehradská“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martin Hebr - OITS/OMI. 
 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/1218/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2019-036 
„Areál koupaliště Cihelna - mobilheim“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• GIGA TRADE spol. s r.o., Pardubice IČO : 62027581 
• GAMA v.o.s., Pardubice IČO : 15049990 
• AXIMEX s.r.o. , Praha IČO : 27523934 
• TRIOCAMP s.r.o., Praha IČO : 27243354 
• CAMPING PRAHA s.r.o., Praha IČO : 26500078 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2019-036 „Areál koupaliště Cihelna - mobilheim“ hodnotící komisi v tomto 
složení: 
•   Ing. Helena Dvořáčková – náměstkyně primátora 
•   Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Eva Klívarová - OITS/OMI. 
 

5 
Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty 

 
Zpravodaj: Miroslav Míča, vedoucí odboru životního prostředí 

- stručně okomentoval předložené návrhy na poskytnutí individuálních dotací. Doplnil, že se 
jedná o dotace, které jsou poskytovány každoročně a byly doporučeny komisí pro životní 
prostředí. 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1219/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektu ČSOP - 
Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka, IČ 68210965, se sídlem Bor u Skutče 47, 539 44, 
ve  výši  35 000,- Kč na provoz areálu v roce 2019. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem ČSOP - Záchranná stanice a 
ekocentrum Pasíčka, IČ 68210965, se sídlem Bor u Skutče 47, 539 44, dle bodu I. tohoto usnesení. 
T.: 31. 7. 2019 
Z.: Ing. Míča, ved. OŽP 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1220/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty subjektu Okresní 
myslivecký spolek Pardubice, IČ:  67777520, se sídlem: Hůrka 1789, 530 21 Pardubice 12, 
ve   výši  49 000,- Kč na krytí části provozních nákladů spolku v roce 2019. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Okresní myslivecký spolek 
Pardubice, IČ:  67777520, se sídlem: Hůrka 1789, 530 21 Pardubice 12, dle bodu I. tohoto usnesení. 
T.: 31. 7. 2019 
Z.: Ing. Míča, ved. OŽP 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1221/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí individuální dotace z Programu podpory ekologické výchovy a osvěty 
Ekocentru PALETA, z.s., IČ: 64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice, 
na provoz v roce 2019 ve výši 300 000,- Kč. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
ekologické výchovy a osvěty Ekocentru PALETA, z.s., IČ:64244873, se sídlem Štolbova 2874, Zelené 
Předměstí, 53002 Pardubice, na provoz v roce 2019 ve výši 300 000,- Kč, která je přílohou 
tohoto  usnesení. 
 

6 
Prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor pro odbor dopravy, 

odd.registru vozidel 

 
Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 

- stručně okomentoval předložený návrh na prodloužení nájemní smlouvy. 
 
 

Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1222/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 10.9.2002 mezi statutárním městem Pardubice, se 
sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, jako nájemcem, a K.E.S. spol. s.r.o. se 
sídlem Průmyslová 381, Pardubičky, 533 01 Pardubice, IČ: 42197201, jako pronajímatelem. Znění 
dodatku č. 5 tvoří přílohu tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 5  k nájemní smlouvě ze dne 10.9.2002 dle bodu I. tohoto usnesení, ve znění, 
které tvoří přílohu usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát 
T: 30.5.2019  
 
Pozn.: Příloha tohoto usnesení  obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 

7 
Veřejné zakázky KT - OHS 

 
Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 

- stručně okomentoval předložené návrhy usnesení. 
 

 
Rozprava: 



  22 

- V. Ulrych vznesl dotaz, jak bylo naloženo s původním vybavením kanceláří. 
→ J. Turek toto prověří a dodá požadovanou informaci. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1223/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 - výjimky ze směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Vybavení interiérů kanceláří vedení města – nábytek TON" dodavateli 
TON a.s., se sídlem Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 49970585, s 
nabídkovou cenou ve výši 892.296,- Kč vč. DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1224/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 - výjimky ze směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Vybavení interiérů kanceláří vedení města – kancelářské židle" 
dodavateli KONSEPTI, spol. s.r.o., se sídlem Komunardů 32, 170 00 Praha 7, IČO: 63668203, s 
nabídkovou cenou ve výši 258.071,- Kč vč. DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1225/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 - výjimky ze směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Vybavení interiérů kanceláří vedení města – osvětlení" dodavateli 
HORMEN CE, a.s., se sídlem Na dolinách 168/6, 147 00 Praha 4 – Podolí, IČO: 27154742, s 
nabídkovou cenou ve výši 628.344,53 Kč vč. DPH. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1226/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
5 - výjimky ze směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o přímém zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Vybavení interiérů kanceláří vedení města – osvětlení přídavné" 
dodavateli Hynek Medřický, se sídlem Sázavská 32, 120 00 Praha2, IČO: 43185380, s nabídkovou 
cenou ve výši 166.633,- Kč vč. DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1227/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy domu č. p. 489, ul. Gorkého, Pardubice“ 
dodavateli PS HOME STAR s.r.o., Železničního pluku 2188, 530 02 Pardubice, IČO 03221466, s 
nabídkovou cenou 502.276,- Kč bez DPH. 
 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/1228/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Zastínění oken v 
kancelářích budovy Radnice Magistrátu města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice“ níže 
uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• Design s.r.o., Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř, IČO: 48153672 
• Jan Svoboda - INTERTEX, tř. 17. listopadu 389, 530 02 Pardubice, IČO: 11062789 
• SUN ECLIPSE s.r.o., Collinova 421, 500 03 Hradec Králové, IČO: 02637081 
• Vesna a.s., Čeperka 306, 532 15 Pardubice, IČO: 60108614  
• TK interiér s.r.o., Turinského, 530 02 Pardubice, IČO: 25941461 
• KSTYL Kladno s.r.o., Italská 2314, Kročehlavy, 272 01 Kladno, IČO: 28911733 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „Zastínění oken v kancelářích 
budovy Radnice Magistrátu města Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice“ hodnotící komisi 
v tomto složení: 
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• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Květa Baladová – KT, vedoucí OHS 
• Radovan Kmošek – KT, OHS 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/1229/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu Projektové dokumentace 
„REPASE OKEN RADNICE PARDUBICE, PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, PARDUBICE“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
• Brain HK s.r.o., Eliščino náměstí 302/29, 500 02 Hradec Králové, IČO: 03629309 
• Jiří Voříšek – Truhlářství, Bří. Škorpilů 20, Vysoké Mýto 566 01, IČO: 18836470 
• PS HOME STAR s.r.o., Železničního pluku 2188, 530 02 Pardubice, IČO: 03221466 
• U SYSTEME spol. s r.o., Poděbradská 24/520, 190 00 Praha 9, IČO: 25292391  
• CORECT & CORECT s.r.o., Arnošta z Pardubic 2598, 530 02 Pardubice, IČO: 25922041 
• Miroslav Novotný, Blešno 9, 503 46 Blešno, IČO: 12979724 
• APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička, IČO: 27492851 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu „REPASE OKEN RADNICE 
PARDUBICE, PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, PARDUBICE“ hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jiří Turek – vedoucí KT 
• Květa Baladová – KT, vedoucí OHS 
• Radovan Kmošek – KT, OHS 
 

8 
Změna směrnice č. 7/2015, řízení projektů 

 
Zpravodaj: Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 

- upřesnil, že se jedná o drobnou úpravu směrnice spočívající v přesnějším definování pozic  
v projektovém týmu.  

- M. Charvát doplnil, že ve spolupráci s komisí pro strategii je připravována větší změna 
směrnice týkající se řízení projektů, která bude realizována v případě, že bude nalezena 
softwarová podpora záměru. 

 
 
Bez rozpravy 
  
 
 
Číslo návrhu: 001 
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Přijaté usnesení č. R/1230/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 
 

I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
směrnici o řízení projektů, ve znění změn uvedených v příloze tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vyhotovit čistopis směrnice o řízení projektů, ve znění změn uvedených v příloze tohoto usnesení, a 
zajistit její vydání a interní publikaci, s účinností od 1.6.2019. 
Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: 31.5.2019 
 

9 
Organizační záležitosti MmP 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
- okomentoval a zdůvodnil navržené změny Organizačního řádu MmP. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1231/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Organizační řád, ve znění změn uvedených v příloze tohoto usnesení 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vyhotovit čistopis Organizačního řádu, ve znění změn uvedených v příloze tohoto usnesení, a 
zajistit jeho vydání a interní publikaci, s účinností ke dni 1.6.2019 
Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
T: 31.5.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1232/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Stanovuje 
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců zařazených do 
Magistrátu města Pardubic na 411, a to s účinností od 1. 6. 2019.  
Do tohoto celkového počtu se nezapočítávají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, 
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zaměstnanci, kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanci, kteří mají uzavřenou dohodu 
o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
 

10 
Záměr uzavření smlouvy o výpůjčce 

Zpráva byla projednána za bodem č. 4. 
 
 
Zpravodaj: Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

- doplnil, že se jedná o prodloužení smlouvy o výpůjčce ukrajinské rodině, která zde již žije. 
 

 
Rozprava: 

- V. Ulrych vznesl dotaz, jak se ukrajinská rodina zapojuje do veřejného života. 
→  upřesnil M. Zitko. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1233/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr uzavření smlouvy o výpůjčce bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (89,89 m2), ve 3. 
nadzemním podlaží domu čp. XXXXXXXXXXXXX, ulice XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, postaveného na 
pozemku označeném jako stavební parcela, p. č.:6903 v k. ú. Pardubice, část obce Polabiny, obec 
Pardubice s paní XXXXXXXXXXXXX státním příslušníkem Ukrajiny, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, 
Pardubice, povolení k pobytu na území České republiky č. XXXXXXXXXXXXXze dne 23. 2. 2018, na 
dobu určitou od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2020 a uzavření této smlouvy, neobdrží-li město k záměru po 
dobu jeho zveřejnění žádné vyjádření ani námitku. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic zveřejnit záměr a uzavřít smlouvu o výpůjčce dle bodu I. tohoto 
usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: bezodkladně 
 
 

11 
Revokace usnesení - záležitosti komisí RmP 

 
Zpravodaj:  Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1234/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Mění 
usnesení č. 'R/901/2019' ze dne 25.03.2019 a to tak, že se z usnesení vypouští řádek: „Komise pro 
architekturu a urbanismus - XXXXXXXXXXXXX“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1235/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Mění 
usnesení č. 'R/531/2019'ze dne 18.02.2019 a to tak, že se mění příloha usnesení č. 2 „Zástupci 
Oblastní rady Pardubice Khk Pk v komisích RmP“, ze které se vypouští: „Komise pro životní 
prostředí – XXXXXXXXXXXX“.  Původní text usnesení zůstává beze změny. Nové znění výše uvedené 
přílohy je přílohou tohoto usnesení. 
 

12 
Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu společnosti R.D.Engineering s.r.o. 

 
Zpravodaj:  Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1236/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. 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 směrnice č. 13/2018, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o 
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II dodavateli, společnosti 
R.D.Engineering s.r.o., IČ 60109581, týkající se dodání a výměny záložních akumulátorů systému 
varování DOMINO II, s nabídkovou cenou 335.010,00 Kč bez DPH. Rozpočet je uveden v příloze č. 1. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření „Smlouvy o dodání a výměně záložních akumulátorů v prvcích systému varování a 
vyrozumění osob DOMINO II na území statutárního města Pardubic" mezi statutárním městem 
Pardubice, IČ 274046 a R.D.Engineering s.r.o., IČ 60109581, se sídlem Štrossova 86, Pardubice. 
Návrh smlouvy je přílohou č. 2. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít „Smlouvu o dodání a výměně záložních akumulátorů v prvcích systému varování a 
vyrozumění osob DOMINO II na území statutárního města Pardubic" mezi statutárním městem 
Pardubice, IČ 274046 a R.D.Engineering s.r.o., IČ 60109581, se sídlem Štrossova 86, Pardubice. 
Z: Ing. Mgr. Radim Jelínek, Ph.D. 
T: 31.05.2019 

13 
Zahraniční služební cesta - Slovensko 

 
Zpravodaj:  Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1237/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zahraniční služební cestu primátora města Pardubic Ing. Martina Charváta s doprovodem  
XXXXXXXXXXXXXXXX ve dnech 6. 8. 2019 - 9. 8. 2019 na Slovensko. 
 

14 
Program VII. zasedání ZmP dne 30.05.2019 

 
Zpravodaj:  Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
 



  29 

Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1238/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Program VII. zasedání ZmP dne 30.05.2019 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, zastupitel města Pardubic 
 
3. Revokace usnesení - pozemky 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
4. Problematika RFP a.s. (zvýšení ZK peněžitým vkladem, zrušení záměru) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
5. Změna stanov FREE ZONE Pardubice a.s.  
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
6. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
7. Žádost o dotace - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
8. Prominutí dluhu na nájmu a poplatku a úroku z prodlení 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
9. Individuální dotace z programu podpory ekologické výchovy a osvěty – Ekocentrum PALETA 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
10. VI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
11. Dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z Programu podpory kultury 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 
12. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
13. Dotace z Prostředků na nájemné při Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
 
14. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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15. Novela vyhlášky o veřejném pořádku 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
 
16. Smlouva o bezúplatném převodu nově vybudované komunikace v ulici Východní, Pardubičky 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
17. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Radnice - přehled investičních nákladů za období 2016 - 2019 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
Přehled povolovacích procesů pro spalovnu AVE 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
Programové prohlášení Rady města Pardubic 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Kvaš Petr, náměstek primátora 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
Mazuch Jan, náměstek primátora 
Ministrová Ludmila, zastupitelka města Pardubic 
Rejda Jiří, zastupitel města Pardubic 
Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
Martinec Vladimír, zastupitel města Pardubic 
Štěpánek Vítězslav, zastupitel města Pardubic 
Ulrych Vít, zastupitel města Pardubic 
 
Přehled a stav majetku (byty a nebytové prostory) 
P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 
 
Postup pořizování územních studií 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
 
Problematika SmP a.s. (stav plnění usnesení č. 2119/2017) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
 

15 
Smlouva o společném zadání veřejné zakázky 

Zpravodaj:  Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva DpmP a.s. 
- bez doplňujících informací 
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S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1239/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky mezi Dopravním podnikem města Pardubic a.s. a 
statutárním městem Pardubice, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1240/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce "Digitální radiová síť Dopravního podniku města Pardubic, 
a.s. a Městské policie Pardubice", která je přílohou tohoto usnesení. 
 

16 
Sleva z nájemného, úprava nájemného 

 
Zpravodaj:  Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

- stručně okomentovala předložený materiál. 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1241/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domě Češkova č. p. 1689, Pardubice za období od 
15. 11. 2018 do 15. 5. 2019 za znemožnění užívání sklepů z důvodu stavebních úprav 1 PP ve výši, 
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
úpravu výše nájemného v nájemních smlouvách uzavřených s nájemci bytů v domě Češkova č. p. 
1689, Pardubice z důvodu změny sklepů na sklepní kóje, a to dle přílohy č. 2 tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zajistit finanční vypořádání dle přijatého usnesení a úpravu nájemních 
smluv dle příloh č. 1 a 2. 
Z: Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP OMI 
T: 30. 9. 2019 
 
Pozn.: Příloha tohoto usnesení  obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
 

17 
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

 
Zpravodaj:  Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1242/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, které 
jsou přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1243/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
závěry z Kontrolního protokolu o kontrole Národního kontrolního úřadu č. 18/24 "Podpora veřejné 
městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu", který je přílohou tohoto usnesení. 
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18 
Žádost o dotace - Regenerace veřejných prostranství na sídlištích 

 
Zpravodaj:  Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1244/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh aktualizace Projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – Lidická, 
Ležáků, Partyzánů - XIV. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro 
rok 2019, který je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh realizace v roce 2019 Projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – 
Lidická, Ležáků, Partyzánů – XIV. etapa“. Rozsah  XIV. etapy je definován projektovou 
dokumentací. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh dofinancování Projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe – Lidická, 
Ležáků, Partyzánů – XIV. etapy“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve 
výši 6 300 tis. Kč, tj.  podíl vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a ve výši 100 
% neuznatelných nákladů. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr ucházet se v roce 2019 o dotaci na projekt " Regenerace panelových sídlišť – Pravý břeh Labe 
– Lidická, Ležáků, Partyzánů – XIV. etapy“ ze Státního fondu rozvoje bydlení, jež může dosáhnout 
50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na jeden projekt. Celkové náklady projektu 
jsou vyčísleny na 12 300 tis. Kč (vč. DPH). Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých 
výdajů bude upravena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1245/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh Projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – nábřeží Závodu míru v Pardubicích“ dle 
nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh aktualizace Projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – nábřeží Závodu míru v 
Pardubicích  III. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019, 
který je přílohou tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh realizace  v roce 2019 Projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – nábřeží Závodu 
míru v Pardubicích  III. etapa“. Rozsah  III. etapy je definován projektovou dokumentací. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh dofinancování Projektu s názvem „Regenerace panelových sídlišť – nábřeží Závodu míru v 
Pardubicích III. etapa“ dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve výši 4 500 
tis. Kč, tj.  podíl vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a ve výši 100 % 
neuznatelných nákladů. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr ucházet se v roce 2019 o dotaci na projekt " Regenerace panelových sídlišť – nábřeží Závodu 
míru v Pardubicích“ ze Státního fondu rozvoje bydlení, jež může dosáhnout 50 % uznatelných 
nákladů, nejvýše však 6 milionů Kč na jeden projekt. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 9 
000 tis. Kč (vč. DPH). Výše celkových nákladů projektu, včetně způsobilých výdajů bude upravena 
na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby. 
 

19 
Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře SmP a.s. (pokyn k obch. vedení) 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložené návrhy usnesení. 
 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Martina Charváta podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1246/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
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v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s. a na základě žádosti 
představenstva společnosti Služby města Pardubic a.s. ze dne 25. dubna 2019 a tímto 
schvaluje  pokyn k obchodnímu vedení k poskytnutí částky ve výši 3 mil. Kč jako jistiny pro vydání 
bankovní záruky za účelem splnění licenčních podmínek pro účast HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a.s. 
v extralize ledního hokeje, a to za podmínek obdobných podmínkám platným v minulém období. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1247/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s. a na základě žádosti 
představenstva společnosti Služby města Pardubic a.s ze dne 2. května 2019 a tímto 
schvaluje  pokyn k obchodnímu vedení uzavřít se státním podnikem Povodí Labe kupní smlouvu, na 
jejímž základě bude na Povodí Labe, státní podnik, převeden pozemek p.č.St. 1779 v obci 
Pardubice, katastrálním území Pardubičky, a to za kupní cenu ve výši 532 470 Kč. 
 

20 
Návrh na zrušení záměru navýšení základního kapitálu RFP a.s. (nepeněžitý vklad 

čp. 363 a čp. 372, ul. J. Palacha, Pardubice) 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně zdůvodnil předložený návrh na zrušení záměru navýšení základního kapitálu RFP a.s. 
 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
členky rady Heleny Dvořáčkové podána informace o jejím poměru k projednávané věci. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1248/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na zrušení usnesení č. Z/2086/2017 ve znění - citace: 
„Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje záměr zvýšení základního kapitálu společnosti Rozvojový 
fond Pardubice a.s., IČ: 252 91 408, se sídlem Pardubice, třída Míru 90, Zelené Předměstí formou 
nepeněžitého vkladu, a to pozemku označeného jako stavební parcela č. parc.st. 848/1 (druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 357 m2, jehož součástí je budova č.p. 363, vedená 
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v KN jako objekt k bydlení a pozemku označeného jako stavební parcela č. parc. st. 848/2 (druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 315 m2, jehož součástí je budova č.p. 372, vedená 
v KN jako objekt k bydlení, vše v k.ú. a obci Pardubice, v ul. Jana Palacha, části obce Zelené 
Předměstí. Hodnota nepeněžitého vkladu bude určena příslušným znaleckým posudkem, jehož 
vypracování zajistí společnost Rozvojový fond Pardubice a.s.“ 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
předložit zastupitelstvu ke schválení zrušení usnesení č. Z/2086/2017.  
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora 
T: 30. 05. 2019 
 

21 
Program valné hromady VAK Pardubice a.s. 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál. 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1249/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
konání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s, IČ: 601 08 631 s 
datem konání dne 23. 5. 2019. Pozvánka včetně programu valné hromady je přílohou důvodové 
zprávy. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1250/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
v souladu s příslušným usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 pana Miroslava 
Čadu k zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s., IČ: 601 08 631 s datem konání dne 23. 5. 2019. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1251/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 
IČ: 601 08 631 s datem konání dne 23. 5. 2019 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů 
programu valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu 1. programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 
pozvánky na tuto valnou hromadu,   
2. hlasovat u bodu 4. programu pro schválení výroční zprávy za rok 2018, 
3. hlasovat u bodu 5. programu pro schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, 
4.1 hlasovat u bodu 6. programu proti schválení návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše 
a způsobu vyplácení podílu na zisku akcionářům (dividendy) za rok 2018, která je uveden v 
pozvánce na valnou hromadu,  
4.2 schvaluje k bodu č. 6 programu valné hromady protinávrh tohoto znění:  
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2018 takto: 
Výsledek hospodaření před zdaněním: 15.012.046,84 Kč 
Odložená daň: 3.922.661,- Kč 
Výsledek hospodaření po zdanění ve výši 11.089.385,84 Kč bude zúčtován na účet nerozděleného 
zisku minulých účetních období.  
5. hlasovat u bodu 8. programu pro určení auditora dle §17ods. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákon  
o auditorech v platném znění dle návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu, 
6. hlasovat u bodu 9. programu pro zvýšení základního kapitálu společnosti o 64,628.000,- Kč 
nepeněžitými vklady dle usnesení uvedeného v pozvánce na valnou hromadu, které je v souladu s 
usneseními zastupitelstva č. Z/548/2019 a č. Z/549/2019 ze dne 25. 4. 2019, 
7. hlasovat u bodu č.10 pro zvolení členů představenstva (7 členů) dle návrhu, který je uveden v 
pozvánce na valnou hromadu, 
8. hlasovat u bodu č. 11 pro schválení smlouvy o výkonu funkce člen představenstva, která je 
přílohou pozvánky na valnou hromadu,  
9. hlasovat u bodu č.12 pro zvolení členů dozorčí rady (9 členů) dle návhru, který je uveden v 
pozvánce na valnou hromadu a to tak, že zástupce města je povinen hlasovat výhradně pro zvolení 
prvních 9ti osob v pořadí, které je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu.   
10. hlasovat u bodu č.13 pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, která je 
přílohou pozvánky na valnou hromadu,  
11. hlasovat u bodu č.14 pro volbu členů výboru pro audit, která je přílohou pozvánky na valnou 
hromadu,  
12. hlasovat u bodu č.15 pro schválení smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit, která je 
přílohou pozvánky na valnou hromadu.   
 

22 
Rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře DPmP a.s. (navýšení ZK) 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 

- upřesnil, že předložený návrh navazuje na rozhodnutí ZmP ze dne 25.04.2019.  
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T. Pelikán doplnil, že předložený návrh také navazuje na již projednaný bod č. 15 dnešního 
programu. 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
člena rady Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1252/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti o navýšení základního kapitálu společnosti akcionářem 
akciové společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, 
Teplého 2141, PSČ 53220, IČO 632 17 066 (dále jen Společnost) za těchto podmínek: 
1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 15.000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun 
českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se 
nepřipouští.  
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 15 (patnáct) kusů kmenových akcií, každá o 
jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), přičemž všechny akcie budou 
cennými papíry na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, (dále 
společně též jen „Akcie“).  
3. Přednostní právo akcionářů: Ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jen „ZOK“) o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií se nepoužije, neboť všechny 
Akcie mají být upsány jediným akcionářem.  
4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to stávajícímu jedinému akcionáři - 
veřejnoprávní korporaci Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen „Zájemce“).  
5. Akcie je možno upsat ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu 
smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh 
smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního 
rejstříku.  
6. Zdůvodnění emisního kursu: Akcie jsou upisovány jediným akcionářem Společnosti, pročež se 
emisní kurs Akcií navrhuje v nejnižší zákonem povolené výši v souladu s ustanovením § 247, 
odstavce 1) ZOK.  
7. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti 
o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kurzem 
1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých).   
8.  Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: 
Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem 
nejpozději ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne upsání Akcií, a to složením na účet Společnosti číslo 
19-2372930267/0100 vedený u společnosti Komerční banka, a.s. 
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23 
Žádosti o dotace 

Zpravodaj:  Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
- stručně okomentoval předložený materiál. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1253/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky 
požární ochrany jednotky SDH Městského obvodu Pardubice VIII – Hostovice v celkové výši 30 000,- 
Kč na pořízení přetlakového ventilátoru s příslušenstvím mezi Statutárním městem Pardubice jako 
příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 
125, PSČ 532 11 jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. 
Smlouva  o poskytnutí dotace je přílohou č.1 tohoto usnesení. 
 

24 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - ORS 

 
Zpravodaj:  Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1254/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Ruší 
usnesení č. R/1137/2019 z jednání rady města Pardubic dne 29.4.2019. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracovatel projektu 
audiovizuální techniky pro projekt CPD a GAMPA" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
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nabídky:   
• AV MEDIA, a.s., Praha, IČO: 48108375, 
• Apollo Art s.r.o., Praha, IČO: 29016339, 
• Audiomaster CZ, a.s., Praha, IČO: 28206649, 
• AVLED s.r.o., Brno, IČO: 28315197, 
• DESIGN 4AVI s.r.o, Praha, IČO: 07303289. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Zpracovatel projektu audiovizuální techniky pro projekt CPD a GAMPA" hodnotící komisi 
v tomto složení: 
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora,                                           
• Ing. Miroslav Čada – ORS, 
• Ing. Petra Harišová – ORS. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1255/2019               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Strategie bydlení pro město 
Pardubice" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:   
BeePartner a.s., Třinec, IČO: 03589277, 
GaREP, spol. s r.o., Brno, IČO: 60702672, 
MEPCO, s.r.o., Praha, IČO: 27143643, 
ONplan lab, s.r.o., Praha, IČO: 03481387, 
SPF Group, s.r.o., Ústí nad Labem, IČO: 25492781. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Strategie bydlení pro město Pardubice" hodnotící komisi v tomto složení: 
• Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora,                                           
• Ing. Miroslav Čada – ORS, 
• Mgr. Branislav Štefanča – ORS. 
 

25 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek – 

ORS 

 
Zpravodaj:  Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1256/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 178 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci zadávání koncese malého rozsahu "Provozovatel 
služby „SENIOR TAXI“ na katastrálním území statutárního města Pardubice" o uzavření koncesní 
smlouvy s dodavatelem QUICK Transport Zlín s.r.o., Pardubice, IČO: 06110266, s nabídkovou cenou 
za jednu jízdu ve výši 90,09 Kč bez DPH. 
 

26 
VI. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 

- stručně okomentoval návrhy usnesení č. 21, 22 a 28.  Do návrhu usnesení č. 26 doplnil 
odstavec č. XVIII, jehož znění obdrželi členové rady v písemné podobě v den jednání „na 
stůl“. 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1257/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 63,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "DDM Beta - příspěvek na 
provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1258/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 9,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Srdíčko (L. 
Matury) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 45,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Korálek 
(Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 44,5 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Dubina, E. 
Košťála - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Kamarád 
(Teplého) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 121,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Na Třísle - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 17,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Kamínek 
(Ke Kamenci) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 11,8 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD 
Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1259/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných 
transferů položky "MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na provoz" na kapitálové transfery položky 
"MŠ Koníček (Bulharská) - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1260/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - 
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příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek 
na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1261/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory bezbariérovosti" na kapitálové transfery položky "Program 
podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/1262/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Smart city - projekty" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje 
položky "Bikeshering" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky "Bikeshering" 
(správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/1263/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 148,3 tis. z položky 23 
"Předpokládaná dotace - Výkon sociální práce" na položku 41. "Dotace MPSV - Výkon sociální 
práce". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 751,7 tis. položka 23 "předpokládaná dotace - 
výkon sociální práce" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Výkon sociální práce - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/1264/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 600,0 tis. z položky 23 
"Předpokládaná dotace - Sociálně právní ochrana dětí" na položku 41. "Dotace MPSV - Sociálně 
právní ochrana dětí". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 677,3 tis. položka 41 "Dotace MPSV - Sociálně 
právní ochrana dětí" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Sociálně právní ochrana dětí - dotace" (správce 914 - Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 
 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/1265/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 41 "Dotace MPSV - Ratolest - 
dětská skupina Zajíčci" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 
"Ratolest - dětská skupina zajíčci - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 
stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 699,8 tis. položka 41 "Dotace MPSV - Ratolest - 
dětská skupina Berušky" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Ratolest - dětská skupina Berušky - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 904,3 tis. položka 41 "Dotace MŠMT - ZŠ 
Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - projekt v rámci OP VVV - dotace MŠMT" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/1266/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje položky 
"Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. Dlouhá ve Svítkově" na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/1267/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Parkovací dům u multifunkční arény - PD" na kapitálové výdaje 
položky "Terminál JIH - PD" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/1268/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje 
položky "DDM Alfa - rekonstrukce elektroinstalace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/1269/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na kapitálové 
výdaje položky "Budova Radnice - klimatizace společenského sálu" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Budova Radnice, Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" na kapitálové 
výdaje položky "Budova Radnice - rekonstrukce ozvučení společenského sálu" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/1270/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných prostor" na 
běžné výdaje položky "Údržba azylového domu pro ženy Na Spravedlnosti" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/1271/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných prostor" na 
kapitálové výdaje položky "Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP" (správce 711 - 
Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/1272/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. položka 23. "Příjem daru od Elektrárny 
Opatovice pro ZŠ a MŠ A. Krause" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 
výdaje položky "ZŠ a MŠ A. Krause - herní prvky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "ZŠ a MŠ 
A. Krause - herní prvky" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/1273/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - 
GAMPA - Resilience" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky 
"COK - GAMPA - dotace MK - Resilience" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 41. "Dotace MK - COK - 
Divadlo 29 - Textconnexion" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 
položky "COK - Divadlo 29 - dotace MK - Textconnexion" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). 
 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/1274/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 310,0 tis. položka 222.  "FV minulých let - 
Program podpory sportu" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "Program podpory sportu" (správce 1374 - Odbor školství, kultury a sportu). 
 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/1275/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných 
výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky "MŠ Sluneční - 
výměna spodních rozvodů hospodářského pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. z běžných 
výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky "MŠ Sluneční - 
výměna spodních rozvodů v hlavním pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 270,0 tis. z běžných 
výdajů položky "ZŠ Studánka - oprava VZT školní jídelny" na běžné výdaje položky "MŠ Sluneční - 
oprava izolace teplovodního kanálu a vedení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/1276/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje 
položky "ZŠ Staňkova - úprava sociálního zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/1277/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1.000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná změna rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický odbor) na 
kapitálové transfery položky "P-PINK – Revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 - dotace" (správce 
1411 – Odbor rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 10 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 
2020 na kapitálové výdaje položky „P-PINK – Revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 – dotace“ 
(správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 7 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 
2021 na kapitálové výdaje položky „P-PINK – Revitalizace objektu J. Palacha 363 a 372 – dotace“ 
(správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/1278/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaná 
dotace - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný 
transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - předfinancování dotace" a zároveň návrh na 
zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - 
transfer z MO I - předfinancování dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 500,0 tis. položka 312. "Předpokládaný 
transfer z MO I - RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - vlastní zdroje" a zároveň návrh na zvýšení 
výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - transfer z 
MO I - vlastní zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. R/1279/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - 
Provoz monitorovacích stanic" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - 
Provoz monitorovacích stanic - transfer na MO V" a zároveň návrh na snížení výdajové části 
rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz monitorovacích stanic - dotace Pk - transfer na MO V" 
(správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. R/1280/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 519,4 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 274,2 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 
a sportu). 
 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. R/1281/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 147,2 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové transfery položky "Cyklostezka Doubravice - Hrádek - transfer obci Srch" (správce 1327 - 
Odbor dopravy). 
 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. R/1282/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 183,2 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 89,1 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 138,6 tis. na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 193,1 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 138,6 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 89,1 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo nám. - příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 64,4 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 7,5 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IX. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 24,8 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
X. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 9,9 tis. na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na provoz" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 71,8 tis. na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála - příspěvek na provoz" (správce 
1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
XII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 57,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XIII. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 455,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XIV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 178,2 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 111,4 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
XVI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výši Kč 133,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - 
příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 
rozpočtu. 
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XVII. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh na odvod finančních prostředků v celkové výši Kč 1 
945,8 tis. z rozpočtu jednotlivých základních škol ve výši jimi přijatých příspěvků na dojíždějící žáky 
od obcí. 
XVIII. Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic uložit Odboru školství, kultury a sportu připravit návrhy na odvod 
finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele v celkové výši Kč 1.945,8 tis. z rozpočtu jednotlivých 
základních škol ve výši jimi přijatých příspěvků na dojíždějící žáky od obcí. 
Z: I. Liedermanová 
T: 30.06.2019 
 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. R/1283/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 40,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky "(K)roky bez násilí" 
(správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. R/1284/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 8.000,0 tis. na běžné transfery položky "SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor 
sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
 
Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. R/1285/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
kapitálové výdaje položky "Kanalizace v ul. Na Spravedlnosti" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
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Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. R/1286/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Analýza 
tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 400,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Analýza tržního a 
městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Energeticky úsporné projekty v objektech města" na běžné výdaje položky 
"Analýza tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Energetické audity a průkazy objektů města" na běžné výdaje položky "Analýza 
tržního a městotvorného potenciálu areálu bývalých kasáren T.G.M." (správce 1411 - Odbor 
rozvoje a strategie). 
 
 
 
Číslo návrhu: 031 
Přijaté usnesení č. R/1287/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 do rozpočtu na rok 2019 ve 
výši Kč 20.000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - 
Ekonomický odbor). 
 
 

27 
Poskytnutí dotace, daru z rezervy Rady, primátora a náměstků 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1288/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Tovarei, s.r.o., IČ: 07046669, Dašická 1755, Pardubice, uhrazení nákladů 
(pronájem, propagace) spojených s uspořádáním „Cestovatelského festivalu 2019“, ve výši Kč 30,0 
tis., z rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory "de 
minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/1289/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX, na realizaci charitativního vánočního jarmarku pro Nadační 
fond Šance onkoláčkům a na nákup materiálů a potřeb na výrobu předmětů určených na 
charitativní prodej, ve výši Kč 50,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/1290/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace CARMINĚ, z.s., IČ: 26611511, Prodloužená 283, Pardubice, na úhradu nákladů 
spojených s účastí na pěvecké soutěži, ve výši Kč 7,0 tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/1291/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace Nemocnici Pardubického kraje, a.s., IČ: 27520536, Kyjevská 44, Pardubice, na 
uhrazení nákladů spojených s uspořádáním akce  „Malá Pardubická Live Surgery“, ve výši Kč 50,0 
tis., z rezervy Rady města Pardubic. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory "de 
minimis" ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013. 
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Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/1292/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX, na realizaci charitativního golfového turnaje, ve výši Kč 20,0 
tis., z rezervy Rady města Pardubic. 
 

28 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1293/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,00 Kč na „Přípravu a konání XIX. ročníku 
soutěžní přehlídky komediální tvorby Grand Festival smíchu 2019“ mezi statutárním městem 
Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, 
Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje. Smlouva  o poskytnutí dotace je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a 
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které  tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
    Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 15.06.2019 
 

29 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – OŠKS – Městské slavnosti Pardubice 

2019 – zajištění technických služeb 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 
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- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1294/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a čl. 14 odst. 4 Zadávacího řádu veřejných zakázek o přímém zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění technických služeb v rámci projektu Městské slavnosti 
Pardubice“ v celkové výši 190 618,- Kč bez DPH dodavateli Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, 
se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 
Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, která je přílohou 
tohoto usnesení. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností 
Služby města Pardubic a.s., IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 530 12 Pardubice, která je přílohou 
tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 12. 6. 2019 
 

30 
Odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, 

p.o. 

 
Zpravodaj:  Jan Mazuch, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1295/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Centra pro otevřenou kulturu, příspěvkové 
organizace se sídlem Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice, IČ: 06495036. Odpisový plán je 
přílohou tohoto usnesení. 
 
Pozn.: Příloha tohoto usnesení  obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
 

31 
Záležitosti příspěvkové organizace 

 
Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1296/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Jmenuje 
paní Bc. Ivanu Klímovou, XXXXXXXXXXXXX, na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Sluníčko 
Pardubice, Gorkého 1521, se sídlem Gorkého 1521, 530 02  Pardubice, IČ: 75018543, a to s 
účinností od 1.8.2019 na období 6 let do 31.7.2025. 
 
 

32 
Odměny ředitelů příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví 

 
Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1297/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyplacení mimořádné odměny ředitelům zřizovaných příspěvkových organizací ve školství a 
zdravotnictví ve výši dle návrhu. 
 
Pozn.: Příloha tohoto usnesení  obsahuje citlivé údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 
 

 

33 
Souhlas zřizovatele 

Zpravodaj:  Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1298/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
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 II“ výzva č. 02_18_063 (viz 
příloha). 
 
 

34 
Napájení zařízení pro potřeby města ze sloupů veřejného osvětlení 

 
Zpravodaj:  Vítězslav Štěpánek, člen rady města 

- upřesnil, že zpráva je předkládána i jménem ostatních starostů městských obvodů. 
 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/1299/2019               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
Službám města Pardubice a.s. najít způsob, jak zajistit napájení zařízení umístěných na sloupech 
veřejného osvětlení v době, kdy není veřejné osvětlení v provozu, nezbytných pro rozvoj města 
Pardubice.  
T: do 15.06.2019 
 

35 
Diskuse 

 
Petr Kvaš 

- informoval, že od dnešního dne je spuštěn nový systém parkování včetně všech 81 
parkovacích automatů a služby „sms parking“. 

 
 
Martin Charvát 

- dotázal se, zda parkoviště v Masarykových kasárnách je osvětleno. 
→  P. Kvaš potvrdil, že parkoviště je osvětleno, vybaveno kamerovým systémem a funkčním 
parkovacím automatem. 
 
 

 
 

Schůze byla ukončena v 10:55 hodin 
 

 
 

 
……………………………………… 
Martin  C h a r v á t 
primátor města Pardubic 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
………………………………………                                ………………………………………..  
Helena  D v o ř á č k o v á                                                                          Ludmila  M i n i s t r o v á 
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V Pardubicích dne 15.05.2019                                                   (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 
Celkem: 61 stran zápisu 
Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  
Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 
 
 


