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Smlouva o zápůjčce 
podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice  

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

(dále jen „zapůjčitel“) 

  

2. Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I 

Jiráskova 29, 530 02 Pardubice  

IČ: 00527785 

zastoupená:  Ing. Lenkou Pařízkovou, starostkou TJ 

  Ing. Pavlou Avramovou, jednatelkou TJ 

(dále jen „vydlužitel“) 

 

 

II. Předmět smlouvy 
 

1. Zapůjčitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout vydlužiteli bezúročnou zápůjčku        

ve výši 10 000 000,-- Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) k účelu uvedenému v čl. III. 

této smlouvy, a to převodem na účet vydlužitele č. 182-1202886369/0800 nejpozději     

do 30 dnů od podpisu smlouvy. 

2. Vydlužitel se zavazuje splatit tuto zápůjčku převodem na účet zapůjčitele č. 9005-

326561/0100 nejpozději do 31. 12. 2015.  

 
 

III. Účelovost zápůjčky 
 

1. Vydlužitel se zavazuje, že poskytnutou zápůjčku použije výhradně na předfinancování 

dotačního projektu III. etapy modernizace Sportovního areálu Tělocvičné jednoty Sokol 

Pardubice I. 

 

2. Pro případ, že by vydlužitel použil na základě této smlouvy poskytnuté prostředky 

k jinému účelu, než který je uveden v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je povinen je vrátit 

nejpozději do 3 dnů po dni, kdy k takovémuto porušení sjednaného závazku došlo. 

 

3. Vydlužitel se zavazuje neprodleně poskytnout zapůjčiteli řádné vyúčtování použití 

prostředků zápůjčky prostřednictvím příslušných dokladů, jakož i veškerou součinnost 

nezbytnou k ověření účelového použití zápůjčky a správnosti předložených dokladů. 

 

4. Pokud vydlužitel neposkytne zapůjčiteli řádné vyúčtování a eventuální součinnost podle 

předchozího odstavce, má zapůjčitel právo vyzvat písemně vydlužitele k vrácení zápůjčky            

a vydlužitel je povinen do 15 dní od obdržení této výzvy zápůjčku zapůjčiteli splatit. 

 

5. Pokud by vydlužitel poskytnuté prostředky z jakéhokoli důvodu nemohl ke sjednanému 

účelu použít, je povinen je vrátit zapůjčiteli do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost zakládající 

nemožnost použití poskytnutých prostředků ke sjednanému účelu vznikla. 



 

2 

IV. Úroky z prodlení 
 

V případě prodlení vydlužitele se splacením zápůjčky, nebo s jejím vrácením dle čl. III této 

smlouvy, je zapůjčitel oprávněn požadovat po vydlužiteli úroky z prodlení ve výši stanovené 

právními předpisy, v době uzavření smlouvy o zápůjčce § 1970 obč. zákoníku a nař. vlády č. 

351/2013Sb.  

 
V. Závazek vydlužitele a smluvní pokuta 

 
1. Vydlužitel se zavazuje, že v období ode dne uzavření této smlouvy do pěti let po skončení 

doby udržitelnosti projektu, na jehož předfinancování je tato zápůjčka poskytnuta, nepřevede 

za úplatu vlastnické právo k nemovitostem, na jejichž modernizaci mají být dotační prostředky 

poskytnuty v rámci Sportovního areálu Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I, na třetí osobu. 

2. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je vydlužitel povinen 

uhradit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to nejpozději do 1 měsíce od 

obdržení výzvy zapůjčitele k úhradě smluvní pokuty.  

 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 

sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou 

formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již 

bylo započato s plněním. 

2. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 

V Pardubicích dne:  

 

 
Za zapůjčitele:         Za vydlužitele: 

 

 

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

Ing. Martin Charvát                     Ing. Lenka Pařízková 

 

 

 

 

……………………………     

Ing. Pavla Avramová 

 

                                                          

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.       Z/2015 ze dne 25. 6. 2015  

 

Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 7. 4. 2014 
podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2.  TJ Synthesia Pardubice o.s. 
  sídlo: Školní 807, 530 06 Pardubice 
  IČ: 00654833 
  zastoupená: Janem Šťastným, předsedou TJ  
                               Ing. Tomášem Dandou, tajemníkem TJ 
            (dále jen „vydlužitel“) 
 

II. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na změně článku II odst. 2 smlouvy o zápůjčce ze dne 7.4.2014 
spočívající v prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši 400.000,- Kč. Ustanovení článku II. 
odst. 2 smlouvy nově zní takto:  
„Vydlužitel se zavazuje splatit tuto zápůjčku převodem na účet zapůjčitele č. 9005-326561/0100 
nejpozději do 31. 10. 2015.“ 
 

III. Závazek vydlužitele a smluvní pokuta 
 

1. Vydlužitel se zavazuje, že v období ode dne uzavření této smlouvy do pěti let po skončení 
doby udržitelnosti projektu, na jehož předfinancování je tato zápůjčka poskytnuta, nepřevede 
za úplatu vlastnické právo k nemovitostem, na jejichž modernizaci mají být dotační prostředky 
poskytnuty v rámci areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice, na třetí osobu. 

2. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je vydlužitel povinen 
uhradit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to nejpozději do 1 měsíce od 
obdržení výzvy zapůjčitele k úhradě smluvní pokuty.  

3. Vydlužitel se dále zavazuje, že v období ode dne uzavření této smlouvy do pěti let po skončení 
doby udržitelnosti projektu, na jehož předfinancování je tato zápůjčka poskytnuta, neuzavře 
bez souhlasu zapůjčitele se třetí osobou smlouvu o nájmu k dočasnému užívání prostor či 
objektů v rámci areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice, na jejichž 
modernizace mají být dotační prostředky poskytnuty, a to s prokazatelným ziskem ze 
sjednaného nájemného (tímto se rozumí zisk z nájemného, který převyšuje vydlužitelem 
vynaložené provozní náklady). 

4. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy je vydlužitel povinen 
uhradit zapůjčiteli po dobu trvání porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den a každý případ porušení této povinnosti.  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

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



2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za zapůjčitele:       Za vydlužitele: 
 
 
 
……..………….…………………….                              …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                        Jan Šťastný 
 
 
 
                                                                                                ……..………….…………………. 
                                                                                                                    Ing. Tomáš Danda 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.         Z/2015 ze dne 25. 6. 2015   
 
Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014 
podle ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2.  TJ Synthesia Pardubice o.s. 
  sídlo: Školní 807, 530 06 Pardubice 
  IČ: 00654833 
  zastoupená: Janem Šťastným, předsedou TJ  
                               Ing. Tomášem Dandou, tajemníkem TJ 
            (dále jen „vydlužitel“) 
 

II. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na změně článku II odst. 2 smlouvy o zápůjčce ze dne 15.10.2014 
spočívající v prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši 7.000.000,- Kč. Ustanovení článku II. 
odst. 2 smlouvy nově zní takto:  
„Vydlužitel se zavazuje splatit tuto zápůjčku převodem na účet zapůjčitele č. 9005-326561/0100 
nejpozději do 31. 10. 2015.“ 
 

III. Závazek vydlužitele a smluvní pokuta 
 

1. Vydlužitel se zavazuje, že v období ode dne uzavření této smlouvy do pěti let po skončení 
doby udržitelnosti projektu, na jehož předfinancování je tato zápůjčka poskytnuta, nepřevede 
za úplatu vlastnické právo k nemovitostem, na jejichž modernizaci mají být dotační prostředky 
poskytnuty v rámci areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice, na třetí osobu. 

2. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je vydlužitel povinen 
uhradit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 140.000,- Kč, a to nejpozději do 1 měsíce od 
obdržení výzvy zapůjčitele k úhradě smluvní pokuty.  

3. Vydlužitel se dále zavazuje, že v období ode dne uzavření této smlouvy do pěti let po skončení 
doby udržitelnosti projektu, na jehož předfinancování je tato zápůjčka poskytnuta, neuzavře 
bez souhlasu zapůjčitele se třetí osobou smlouvu o nájmu k dočasnému užívání prostor či 
objektů v rámci areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice, na jejichž 
modernizace mají být dotační prostředky poskytnuty, a to s prokazatelným ziskem ze 
sjednaného nájemného (tímto se rozumí zisk z nájemného, který převyšuje vydlužitelem 
vynaložené provozní náklady). 

4. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy je vydlužitel povinen 
uhradit zapůjčiteli po dobu trvání porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den a každý případ porušení této povinnosti.  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

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



2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za zapůjčitele:       Za vydlužitele: 
 
 
 
……..………….…………………….                              …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                        Jan Šťastný 
 
 
 
                                                                                                ……..………….…………………. 
                                                                                                                    Ing. Tomáš Danda 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.         Z/2015 ze dne 25. 6. 2015   
 
Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 10. 6. 2013 
v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (viz č. V. odst. 8) 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „zapůjčitel“) 

  
2.  TJ Synthesia Pardubice o.s. 
  sídlo: Školní 807, 530 06 Pardubice 
  IČ: 00654833 
  zastoupená: Janem Šťastným, předsedou TJ  
                               Ing. Tomášem Dandou, tajemníkem TJ 

(dále jen „vydlužitel“) 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II odst. 2 smlouvy o půjčce ze dne 10.6.2013 
spočívající v prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 2.500.000,- Kč. Ustanovení článku 
II. odst. 2 smlouvy nově zní takto:  
„Vydlužitel se zavazuje splatit tuto zápůjčku převodem na účet zapůjčitele č. 9005-326561/0100        
v 15 splátkách následovně: 

1. splátka do 30. 12. 2016 ve výši 100.000,- Kč, 
2. splátka do 30. 12. 2017 ve výši 100.000,- Kč, 
3. splátka do 30. 12. 2018 ve výši 100.000,- Kč, 
4. splátka do 30. 12. 2019 ve výši 100.000,- Kč, 
5. splátka do 30. 12. 2020 ve výši 100.000,- Kč, 
6. splátka do 30. 12. 2021 ve výši 200.000,- Kč, 
7. splátka do 30. 12. 2022 ve výši 200.000,- Kč, 
8. splátka do 30. 12. 2023 ve výši 200.000,- Kč, 
9. splátka do 30. 12. 2024 ve výši 200.000,- Kč, 
10. splátka do 30. 12. 2025 ve výši 200.000,- Kč, 
11. splátka do 30. 12. 2026 ve výši 200.000,- Kč, 
12. splátka do 30. 12. 2027 ve výši 200.000,- Kč, 
13. splátka do 30. 12. 2028 ve výši 200.000,- Kč, 
14. splátka do 30. 12. 2029 ve výši 200.000,- Kč, 
15. splátka do 30. 12. 2030 ve výši 200.000,- Kč.“ 

 
2. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že zapůjčitel je oprávněn žádat vydlužitele o 
zaplacení celé zbývající části zápůjčky v případě nesplnění některé splátky vydlužitelem. Smluvní 
strany berou na vědomí, že toto právo může zapůjčitel použít nejpozději do splatnosti nejblíže 
příští splátky. 
 
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že v případě významného zlepšení platební schopnosti 
vydlužitele je vydlužitel oprávněn uhradit zapůjčiteli zbývající část zápůjčky, navzdory dohodě o 
úhradě zápůjčky ve splátkách dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, jednorázově, a to nejpozději 
k 30. 12. příslušného roku bezhotovostním převodem na účet zapůjčitele č. 9005-326561/0100. 



III. Předkupní právo 
 
 
1. Smluvní strany deklarují, že zapůjčitel, jakožto vlastník pozemků, na nichž stojí stavby, které 

byly předmětem rekonstrukce areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia v rámci projektu 
„Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia (číslo projektu CZ.1.13/2.1.00/27.01264)“ 
(objekty postavené na pozemku označeném jako pozemkové parcely číslo  503/6 a pozemcích 
označených jako stavební parcely č. 10088/1, 3268/1, 3268/2, 4454, vše v katastrálním území 
Pardubice, dle projektové dokumentace označené jako stavební objekty SO3.1 Stará loděnice 
(červená budova), SO3.2 Nová loděnice (žlutá budova), SO3.3 Sklad dračích lodí (modrá 
budova), SO3.4 Víceúčelové hřiště a zpevněné plochy má k těmto stavbám ze zákona 
předkupní právo (§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoník – dále jen „NOZ“).  

 
2. Smluvní strany sjednávají předkupní právo pro případ, že by chtěl vydlužitel předmětné 

nemovitosti uvedené v odst. 1 tohoto článku dodatku nejen prodat, ale také směnit či jinak i 
bezúplatně převést na třetí osobu. Vydlužitel je oprávněn tak učinit (tj. převést vlastnického 
právo) pouze ve vztahu ke všem předmětným nemovitostem najednou, tj. nikoliv samostatně 
ve vztahu k některé či některým z uvedených staveb, s tím, že vydlužitel je povinen nejprve 
učinit zapůjčiteli v písemné podobě nabídku ke koupi za sjednanou kupní cenu ve výši 
2,500.000,- Kč (slovy dva a půl milionu korun českých). 

 
3. Vydlužitel se ve smyslu § 1794 odst. 2 NOZ vzdává svého práva požadovat zrušení dohody 

dle výše uvedených ujednání a navrácení do původního stavu z titulu neúměrného zkrácení a 
zároveň souhlasí s výší kupní ceny dle předchozího odstavce tohoto dodatku, ačkoliv je mu 
známo, že skutečná cena staveb specifikovaných v odst. 1 tohoto článku dodatku je vyšší, 
přičemž tato skutečná cena je mu známa.  

 
4. Vydlužitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 NOZ. 
 
5. Zapůjčitel je povinen sjednanou kupní cenu vyplatit ve lhůtě do pěti měsíců od doručení 

nabídky, jinak již nemůže pro tento případ své předkupní právo vykonat. 
 
6. Předkupní právo k předmětným nemovitostem se zřizuje jako právo věcné a bude zapsáno do 

katastru nemovitostí.  
 
7. Předkupní právo sjednávají smluvní strany bezplatně, a za výše uvedených podmínek se 

sjednává na dobu určitou – do 30. 12. 2030, a to bez ohledu na skutečnost, zda zápůjčka 
poskytnutá dle smlouvy o půjčce ze dne 10. 6. 2013 bude v době doručení nabídky splacena či 
nikoliv. Předkupní právo smluvních stran v rozsahu vymezeném zákonem není tímto časovým 
omezením nijak dotčeno.  

 
8. Ustanovení tohoto článku smlouvy nabývají mezi stranami účinnosti dnem následujícím pod 

uplynutím lhůty stanovené pro udržitelnost projektu stanovené poskytovatelem dotace. Právní 
účinky zápisu vkladu předkupního práva do katastru nemovitostí nastávají k okamžiku, kdy 
návrh na zápis bude doručen katastrálnímu úřadu. 

 
 

IV. Závazek vydlužitele a smluvní pokuta 
 

1. Vydlužitel se zavazuje, že v období ode dne uzavření této smlouvy do pěti let po skončení 
doby udržitelnosti projektu, na jehož předfinancování je tato zápůjčka poskytnuta, nepřevede 



za úplatu vlastnické právo k nemovitostem, na jejichž modernizaci mají být dotační prostředky 
poskytnuty v rámci areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice, na třetí osobu. 

2. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy je vydlužitel povinen 
uhradit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 800.000,- Kč, a to nejpozději do 1 měsíce od 
obdržení výzvy zapůjčitele k úhradě smluvní pokuty.  

3. Vydlužitel se dále zavazuje, že v období ode dne uzavření této smlouvy do pěti let po skončení 
doby udržitelnosti projektu, na jehož předfinancování je tato zápůjčka poskytnuta, neuzavře 
bez souhlasu zapůjčitele se třetí osobou smlouvu o nájmu k dočasnému užívání prostor či 
objektů v rámci areálu loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia Pardubice, na jejichž 
modernizace mají být dotační prostředky poskytnuty, a to s prokazatelným ziskem ze 
sjednaného nájemného (tímto se rozumí zisk z nájemného, který převyšuje vydlužitelem 
vynaložené provozní náklady). 

4. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy je vydlužitel povinen 
uhradit zapůjčiteli  po dobu trvání porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den a každý případ porušení této povinnosti.  

 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 3029 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
dohodly, že tato ujednání (smlouva o půjčce a dohoda o předkupním právu) a práva a 
povinnosti z nich vzniklá (včetně práv a povinností z porušení smluvního vztahu) se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, s výjimkou 
čl. III této smlouvy (viz odst. 8). 

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 
občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit 
smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

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

 
V Pardubicích dne: 
 
Za zapůjčitele:       Za vydlužitele: 
 
 
……..………….…………………….                              …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                Jan Šťastný 
 
 
                                                                                                ……..………….…………………. 
                                                                                                                    Ing. Tomáš Danda 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.         Z/2015 ze dne 25. 6. 2015   
 
Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Dodatek č. 7 ke smlouvě o půjčce ze dne 20. 10. 2006 
podle ustanovení § 657 a násl. občanského zákoníku 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice  

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  

IČ: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

(dále jen „věřitel“) 

  

2. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Pardubice  

Terezy Novákové 503, 530 02 Pardubice  

IČ: 15049680 

zastoupená: Zdeňkem Suchánkem, předsedou tělovýchovné jednoty a Ladislavem 

Svaškem, místopředsedou tělovýchovné jednoty 

(dále jen „dlužník“) 

 

 

II. Obecná ustanovení 
 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o půjčce ze dne 20. 10. 2006 ve znění jejích 

dodatků č. 1-6 spočívající v prodloužení termínu splatnosti dosud nesplacené části půjčky ve výši 

3,184.700,- Kč.   

 

Z celkové zapůjčené částky ve výši 4,500.000,- Kč byla ke dni podpisu tohoto dodatku smlouvy 

splacena jistina ve výši 1,315.300,- Kč. Dle Dodatku č. 6 smlouvy o půjčce ze dne 6.11.2014 se 

dlužník zavázal splatit svůj dluh ve výši 3,184.700,- Kč do 30.6.2015, a to s rozvazovací 

podmínkou, že věřiteli bude nejpozději v téže lhůtě, tj. do 30.6.2015, uhrazena dosud nesplacená 

část jistiny půjčky buď z výtěžku z dlužníkem navržené dobrovolné veřejné dražby, nebo z kupní 

ceny získané prodejem z volné ruky nemovitostí, na nichž vázne zástavní právo ve prospěch 

věřitele na základě zástavní smlouvy uzavřené s dlužníkem dne 20. 10. 2006, popříp. z jiného 

zdroje, který má dlužník k dispozici. Věřitel prominul dlužníkovi z výše uvedené půjčky úroky 

z prodlení za období od 1. 1. 2008 do 9. 7. 2008, od 1. 12. 2008 do 1. 7. 2009, od 1. 1. 2014 do 

27. 1. 2014 a od 1. 5. 2014 do 23. 9. 2014 v celkové výši 175.086,- Kč.   

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku nedošlo k úhradě zbývající 

části pohledávky dlužníkem věřiteli.  

 

 

III. Prodloužení splatnosti jistiny 
 

Věřitel prodlužuje dlužníkovi splatnost zbývající části jistiny ve výši 3,184.700,- Kč (slovy tři 

miliony jedno sto osmdesát čtyři tisíc sedm set korun českých) do 31. 12. 2015. 

 

Dlužník se zavazuje uhradit jistinu bezhotovostním převodem na účet věřitele                             

č. 9005-326561/0100. 

 

 

 



IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží        

po dvou. 

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

 

 

 

V Pardubicích dne: 

 

 

Za věřitele:         Za dlužníka: 

 

 

 

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

 

Ing. Martin Charvát       Zdeněk Suchánek                 Ladislav Svašek 

 

 

 

 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.                 Z/2015 ze dne 25. 6. 2015 

 

Dne:                                                                                              Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



 
Statutární město Pardubice 

                          Magistrát města Pardubic 
 
 
 

 
 

 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ BEZÚROČNÝCH ZÁPŮJČEK  
Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE  

 
 

Čl. 1  
Obecné ustanovení  

 

Město není bankovní ústav a není zřízeno za účelem poskytování zápůjček. Proto poskytování 

zápůjček z rozpočtu města by mělo být zcela mimořádné a výjimečné.  

 
 

Čl. 2  
Základní ustanovení  

 

1. Účelem této přílohy je stanovení pravidel pro jednotný postup při podávání a projednávání 

žádosti o zápůjčku z rozpočtu statutárního města Pardubice a při poskytování zápůjčky. 

 

2. O zápůjčku může žádat pouze subjekt, který nebyl založen za podnikatelským účelem, resp. který 

ke dni podání žádosti o zápůjčku nevyvíjí žádnou činnost za účelem dosažení zisku.  

 

3. Žadatel o zápůjčku musí vyvíjet na území statutárního města Pardubice kromě případných jiných 

aktivit činnost alespoň v jedné z následujících oblastí:  

 

sociální služby, zdravotnické služby, humanitární pomoc, prevence kriminality, kultura, sport, 

školství, ekologická výchova, životní prostředí, volnočasové aktivity dětí a mládeže a spolkové 

činnosti.  

 

4. Zápůjčku lze poskytnout na základě písemné žádosti, k níž žadatel připojí listiny uvedené v čl. 3 

odst. 3 této směrnice.  

 

5. Zápůjčka se poskytuje na základě uzavřené písemné smlouvy o zápůjčce. Peněžní prostředky se 

poskytují pouze formou bezhotovostního převodu na účet označený žadatelem - vydlužitelem. 

Vrácení zápůjčky bude realizováno rovněž bezhotovostním převodem na účet města – 

zapůjčitele.  

 

6. Zápůjčka se poskytuje jako účelová; účel zápůjčky musí být specifikován v žádosti o její poskytnutí 

a následně jednoznačně a srozumitelně popsán ve smlouvě o zápůjčce. 

 

7. Zápůjčka se poskytuje bezúročně. 

 

8. Zápůjčka se poskytuje zpravidla se zajištěním. 



 

9. Doba splatnosti zápůjčky se stanoví zpravidla do 3 let od poskytnutí zápůjčky. 

 

10. Vydlužitel není oprávněn převést závazky ze smlouvy o zápůjčce vyplývající na jiný subjekt. 

 

11. Na poskytnutí zápůjčky není právní nárok, její poskytnutí může být v každém individuálním 

případě podmíněno dalšími požadavky města. 

 

12. Zápůjčku lze poskytnout pouze žadateli, který nemá nesplněné závazky po lhůtě splatnosti vůči 

statutárnímu městu Pardubice (včetně jeho městských obvodů) a právnickým osobám, jejichž 

100% společníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž zřizovatelem či zakladatelem je 

statutární město Pardubice. Tuto skutečnost žadatel doloží písemným čestným prohlášením. 

 

13. Zápůjčku lze poskytnout pouze žadateli, který není v likvidaci, s nímž nebylo zahájeno insolvenční 

řízení nebo vůči němuž nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. Tuto 

skutečnost žadatel doloží písemným čestným prohlášením. 

 

 

Čl. 3  
Přijímání, posuzování a schválení žádostí o zápůjčku  

 

1. Žádost o zápůjčku se podává písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Pardubic 

nebo poštou. Pokud bude žádost podána v uzavřené obálce, bude obálka zřetelně označena 

následujícími údaji:  

 

Statutární město Pardubice 

Ekonomický odbor 

Pernštýnské nám. 1 

530 21  Pardubice  

 

 

2. Povinnými náležitostmi žádosti jsou označení žadatele (název, IČ, sídlo), označení statutárního 

orgánu žadatele, výše požadované zápůjčky, účel zápůjčky, na který má být zápůjčka poskytnuta, 

předpokládaný termín splacení zápůjčky, bankovní spojení žadatele, kontaktní e-mail a telefon.  

 

3. Nedílnou součástí žádosti jsou následující přílohy: 

 

a) kopie dokladu o právní osobnosti žadatele, 

b) kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu žadatele,  

c) čestné prohlášení žadatele o neexistenci nesplněných závazků po lhůtě splatnosti vůči 

statutárnímu městu Pardubice (včetně městských obvodů) a právnickým osobám, jejichž 100% 

společníkem je statutární město Pardubice, nebo jejichž zřizovatelem či zakladatelem je 

statutární město Pardubice, 

d) čestné prohlášení žadatele o tom, že není v likvidaci, že s ním nebylo zahájeno insolvenční 

řízení ani vůči němu nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 

4. Kontrolu formální správnosti a úplnosti žádosti o zápůjčku včetně jejích povinných příloh provádí 

Ekonomický odbor Magistrátu města Pardubic (dále jen „EO“). V případě, že žádost nebude 

vykazovat žádné nedostatky, předloží EO žádost k projednání příslušným orgánům města. 

V případě zjištění nedostatků vyzve EO žadatele k doplnění či úpravě žádosti ve stanovené lhůtě. 

 



5. Každá řádně podaná žádost o zápůjčku bude individuálně posouzena.  

 

6. O poskytnutí zápůjčky rozhoduje zastupitelstvo města formou usnesení na základě návrhu 

finančního výboru a projednání v radě města. 

 

7. Rozhodnutí zastupitelstva města o schválení poskytnutí zápůjčky doručí EO žadateli o zápůjčku do 

14 pracovních dnů od zveřejnění tohoto usnesení. V případě, že zastupitelstvo města svým 

rozhodnutím poskytnutí zápůjčky žadateli neschválí, postupuje EO obdobně.  

 

 
Čl. 4  

Smlouva o zápůjčce 
 

1. Po schválení poskytnutí zápůjčky v zastupitelstvu města musí být uzavřena písemná smlouva o 

zápůjčce. 

 

2. Smlouva o zápůjčce obsahuje alespoň tyto náležitosti: 

 

a) označení smluvních stran, 

b) výše zápůjčky v Kč, 

c) účel poskytnutí zápůjčky, 

d) termín poskytnutí zápůjčky a bankovní spojení vydlužitele, 

e) termín splatnosti zápůjčky a bankovní spojení zapůjčitele, 

f) údaj o tom, že se jedná o bezúročnou zápůjčku, 

g) povinnosti vydlužitele a sankce v případě nesplnění povinností vydlužitele, 

h) případně další podmínky související s účelem, na nějž jsou peněžní prostředky poskytnuty a 

které je vypůjčitel povinen dodržet, 

i) datum a podpisy statutárních orgánů smluvních stran, 

j) číslo usnesení zastupitelstva města, jímž bylo poskytnutí zápůjčky schváleno, a datum přijetí 

tohoto usnesení. 

 

3. V případě prodlení vydlužitele se splácením zápůjčky je zapůjčitel oprávněn požadovat po 

vydlužiteli úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.  

 

 
Čl. 5  

Závěrečná ustanovení 
 

1. Výjimky z těchto pravidel a jakékoliv úpravy schvaluje zastupitelstvo města. 

 

2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. července 2015.  

 

 

 

…………………………………………………………... 

Ing. Martin Charvát 

primátor statutárního města Pardubice 

 



Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 19. 7. 2011 
v souladu se. zákonem č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1.  Statutární město Pardubice,  
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice  
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „věřitel“) 

  
2.  HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. 
  sídlo: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice 
  IČ: 60112476 
  zastoupený: Romanem Šmidberským, předsedou představenstva 
                               Mgr. Ondřejem Šebkem, místopředsedou představenstva 

(dále jen „dlužník“) 
 

II. Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 1 smlouvy o půjčce ze dne 19.7.2011 
spočívající v prodloužení termínu splatnosti dosud nesplacené části jistiny půjčky ve výši 
1,636.584,75 Kč. Z celkové zapůjčené částky ve výši 4,050.000,- Kč byla ke dni podpisu tohoto 
dodatku smlouvy splacena jistina ve výši 2,413.415,25 Kč.  
 
Ustanovení článku IV. odst. 1 smlouvy nově zní takto:  
 
„Dlužník je povinen vrátit Věřiteli Půjčku nejpozději do 31. 7. 2017. Dlužník je oprávněn – nikoli 
však povinen – vrátit Půjčku Věřiteli i před tímto datem postupně v jednotlivých splátkách dle 
schopností Dlužníka a zavazuje se postupovat při splácení půjček od akcionáře města Pardubice a 
od akcionáře pana Šmidberského rovným způsobem, a to vždy tak, že: 

a) pokud Dlužník uhradí částečnou splátku Věřiteli, je povinen současně uhradit částečnou 
splátku zbývající jistiny půjčky poskytnuté Dlužníkovi panem Romanem Šmidberským, 
přičemž poměr těchto splátek bude vždy: 40,5 % splátka části jistiny Věřitele dle této 
Smlouvy a 59,5 % splátka části jistiny půjčky poskytnuté Dlužníkovi Romanem 
Šmidberským. 

b) pokud Dlužník uhradí částečnou splátku jistiny půjčky panu Romanu Šmidberskému, je 
povinen současně uhradit částečnou splátku zbývající jistiny půjčky poskytnuté 
Dlužníkovi městem Pardubice dle této smlouvy, přičemž poměr těchto splátek bude 
vždy: 40,5 % splátka části jistiny Věřitele dle této Smlouvy a 59,5 % splátka části jistiny 
půjčky poskytnuté Dlužníkovi Romanem Šmidberským. Toto pravidlo se neuplatní na 
případ, kdy Dlužník uhradí Romanu Šmidberskému Část půjčky z prostředků, které 
Dlužník získal od Věřitele dle této Smlouvy. 

c) pro případ jednorázového splacení celé půjčky před datem 31. 7. 2017 se dlužník zavazuje 
postupovat v souladu s principem uvedeným v odstavci a) a b) tohoto článku smlouvy.“         

 
Ustanovení článku VI. odst. 1 smlouvy nově zní takto: 
 
„Nesplatí-li Dlužník Věřiteli Půjčku i s úroky do 31. 7. 2017, je Dlužník povinen od tohoto data 
hradit Věřiteli smluvní úroky z prodlení ve výši 5 % p.a. z nesplacené Části půjčky včetně jejího 



příslušenství. Tímto ustanovením není nijak dotčen nárok Věřitele na smluvně dohodnutý úrok 
ve výši 5 % p.a. definovaný v článku IV., odstavci 2. této smlouvy.“ 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. 
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za věřitele:       Za dlužníka: 
 
 
 
……..………….…………………….                              …………………………………… 
Ing. Martin Charvát                Roman Šmidberský 
 
 
 
                                                                                                ……..………….…………………. 
                                                                                                                    Mgr. Ondřej Šebek 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.         Z/2015 ze dne 25. 6. 2015   
 
Dne:                                                                                      Ing. Václav Brož – vedoucí ekonomického odboru 



Smlouva 
o poskytnutí dotace právnické osobě 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města Pardubice 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
2. Rozvojový fond Pardubice a.s. 
sídlo/místo podnikání: třída Míru 90, 530 02 Pardubice 
IČ: 252 91 408 
bankovní spojení: ČSOB, 8010-0208211683/0300 
jednající (v případě PO): Jiřím Komárkem, místopředsedou představenstva 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Předmět smlouvy 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci na pokrytí nákladů, jež příjemce 
vynaložil na realizaci dešťové kanalizace, kanalizační přípojky nebo instalaci revizní kanalizační šachty 
ve výši 92 899,54 Kč (slovy: devadesátdvatisícosmsetdevadesátdevětkorunčeských padesát čtyři 
haléřů) a to na základě „Žádosti o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu města“ podané 
příjemcem dne 14. 5. 2015 a zaevidované poskytovatelem pod č.j. 29120/2015 ( dále jen „Žádost“). 
 
2.  Příjemce dotaci přijímá a potvrzuje, že veškerá prohlášení, jež uvedl v Žádosti, jsou ke dni 
podpisu této smlouvy o poskytnutí dotace pravdivá, stejně tak i údaje obsažené v přílohách k Žádosti 
připojené. 
 
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
5. Pro právní vztah založený touto smlouvou se přiměřeně použijí rovněž Zásady pro 
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic 
dne 29. 1. 2015 usnesením č. ZM/117/2015 (Směrnice č. 2/2015 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou 
zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
6.  Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví smlouvy. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de 
minimis“, v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis zveřejněném v Úředním 
věstníku Evropské unie L 352 ze dne 24. prosince 2013. 
 
7.  V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od 
nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 



podpor malého rozsahu. Při nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému 
odejmutí předmětné podpory. 
 
8.  Příjemce je povinen oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů. 
 

 
III. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1.  V případě, že se prokáže nepravdivost údajů uvedených příjemcem v Žádosti anebo 
v přílohách k Žádosti připojených, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu 
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen 
poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných 
prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného 
připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 
 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

 
1.  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. 
 
2.  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. 
 
3.  Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn., měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z 
důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv a to i když již bylo započato s plněním 
 
4.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží tři, příjemce 
jeden výtisk. 
 
5.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele:      Za příjemce: 
 
 
 
..........................................................................  .......................................................................... 
Ing. Martin Charvát      Jiří Komárek 
primátor města Pardubice    místopředseda představenstva 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. _______ ze dne _______ 
/Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic/ 



 

 
 

 

FORMULÁŘ 6 - Oznámení o změně v IPRM č. 18 
 
Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „Přitažlivé město“ 

Reg.číslo: SV/001 

 

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

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

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit (včetně časového údaje): 
 
Úprava indikátorů 
  
Změna hodnoty indikátoru pro měření cílů opatření 1.1 Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve 
středu města – 07 42 70 Počet zapojených partnerů 
Původní hodnota indikátoru: 1 
Hodnota indikátoru po změně: 0 

Zdůvodnění změn (dle jednotlivých aktivit):  
Město kvantifikovalo očekávané cíle IPRM formou souboru indikátorů, které měří výstupy a výsledky 
globálního cíle, specifických cílů a opatření. 
Ve smlouvě o poskytnutí dotace se město zavázalo ke splnění hodnoty indikátoru „Počet zapojených 
partnerů“ k hodnotě 2 – tento počet naplňují opatření 1.1. Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí 
ve středu města a opatření 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času 

 
Původně předpokládanou součástí IPRM "Přitažlivé město" byl projekt "Multifunkční sportoviště" 
jehož předkladatelem byla Univerzita Pardubice a partnerem statutárního města Pardubice. Realizací 
tohoto projektu by došlo k naplnění doplňkového indikátoru 07 42 70 Počet zapojených partnerů. 
Univerzita Pardubice od realizace tohoto projektu jednostranně odstoupila, tudíž tento indikátor 
naplněn nebude. Jedná se o doplňkový indikátor, jehož nenaplnění neovlivní bodové hodnocení 
IPRM jako celku.   
U opatření 1.2. Zkvalitnění nabídky možností trávení volného času je hodnota indikátoru 1 naplněna 
projektem Rekonstrukce areálu loděnice TJ Synthesia. 
 
Tímto žádáme o snížení hodnoty indikátoru Počet zapojených partnerů o 50% z hodnoty 2 na 
hodnotu 1. 

 



 

 
 

 

Seznam přiložených dokumentů: 
Příloha č. 1 – upravené tabulky č. 33 str. 119 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“   

Datum: 25. 5. 2015 Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 
Ing. Martin Charvát, primátor města 

Datum doručení na ŘO 
ROP: 

Převzal - pověřený pracovník (jméno a podpis): 
 

 



Zpracovala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. 
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Integrovaný plán rozvoje města Pardubic 

 „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ 

 
 

Program: Regionální operační program NUTS II Severovýchod 
Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Oblast podpory: 2.1 Rozvoj regionálních center 
 
Předkladatel: Statutární město Pardubice   
           
 
Zpracovatel:  

 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 

 
 
 

 
Zpracovatel aktualizace:  
 

Statutární město Pardubice         První regionální rozvojová a.s. 

      
 

zpracování - září 2008 

aktualizace – květen  2015 (v souladu s Oznámením o změně IPRM č. 1 - 18)



Integrovaný plán rozvoje města Pardubic „PŘITAŽLIVÉ MĚSTO“ 

Zpracovala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje. 2 

hodnota všech indikátorů na konci období realizace IPRM. Indikátory ROP SV vyšší úrovně 
(např. 65 11 00) zahrnují hodnoty indikátorů nižší úrovně (např. 65 11 01), ty tak plní funkci 
analytické evidence. 

Souhrnné hodnoty za předpokládané dílčí projekty, jež budou financovány z jiných OP (TOP),  
jsou uvedeny u těch opatření, které tyto dílčí projekty budou naplňovat.   

4.3. Indikátory pro měření cílů opatření 
 
Tabulka č. 33 – Indikátory pro měření opatření 1.1.: Zvýšení kvality 
urbanizovaného prostředí ve středu města 

Kód NČ  
/ OP 

Název indikátoru  Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

 Indikátory výstupu    
51 15 10 
NSRR, CORE 
ROP SV 2.1 

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
krajských měst celkem počet 0 2 

 Indikátory výsledku    
65 01 00 
NSRR, CORE 
ROP SV 2.1. 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 0 14  

 Doplňkové indikátory    
ROP SV 2.1. Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně m2 0 69 200 
65 15 20 
ROP SV 2.1. 

Počet opravených kulturně-historických a technických památek* počet 0 0 

07 42 70 
ROP SV 2.1. 

Počet zapojených partnerů** počet 0 0 

Pramen: *Zpracovatel IPRM, aktualizace 17. Oznámení o změně 
               **Zpracovatel IPRM, aktualizace 18. Oznámení o změně 
 
Tabulka č. 33 – Indikátory pro měření opatření 1.1.: Zvýšení kvality urbanizovaného prostředí ve středu města 

Kód NČ  
/ OP Název indikátoru  Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

 Indikátory výstupu    
51 15 10 
NSRR, 
CORE 
ROP SV 2.1 

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
krajských měst celkem počet 0 2 

 Indikátory výsledku    
65 01 00 
NSRR, 
CORE 
ROP SV 2.1. 

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem ha 0 14  

 Doplňkové indikátory    
ROP SV 2.1. Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně m2 0 69 200 
65 15 20 
ROP SV 2.1. 

Počet opravených kulturně-historických a technických 
památek* počet 0 0 

07 42 70 
ROP SV 2.1. Počet zapojených partnerů** počet 0 0 

Pramen: *Zpracovatel IPRM, aktualizace 17. Oznámení o změně 
               **Zpracovatel IPRM, aktualizace 18. Oznámení o změně 
 
 
 
 
 

Strana 119 v dokumentu IPRM „Přitažlivé město“ 



















Strategický plán rozvoje města Pardubic pro období 2014 - 2025

2015 2016 Celkem Externí zdroje rozpočtově
indikátor

ově
470/11 Separovaný sběr 1.1./10 1.6 16 000 16 500 32 500 vytříděné mn. (t) 1.1. 31.12. OŽP OŽP
475/11 Sběr BRKO od občanů 1.1./10 1.6 2550 1 700 3 400 vytříděné mn. (t) 1.1. 31.12. OŽP OŽP

314/7, 102/3
Náhrdelník na Chrudimce - PD, výkupy pozemků (PD - 300, 
výkupy - 300) 1.5./14

1.4, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 
3.5, 4.7, 5.2 600 20 000 50 000 stavební povolení 2015 2018 OMI 

OHA

313/7 Matiční jezero - odbahnění - PD 1.5./14
1.4, 1.5, 1.6, 3.5, 4.7, 
5.2 670 1 000 20 000

projektová 
dokumentace

2015 2020 OMI
OHA

327, 328, 329, 
330/16

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - PD a 
ostatní náklady; výkupy pozemků, dotace, vlastní zdroje (2 
000+8 500+90 000+20 000)+PD 2.2./16 5.2, 1.4, 2.3, 2.4, 3.1 123 900

Program 
švýcarsko - 

české 
spolupráce

projektová 
dokumentace

2015 2017 OMI OHA

12, 13/1

Vybudování 1. etapy Intelignetního dopravního systému - 
Dopravního informačního centra (750 - IPRM+10 800 - 
digitalizace kamerového syst.) 2.3./15 1.3, 2.1, 2.2 11 550 ITI

ukončení 1. etapy 2015 2020 MP OHA

278/7 Zklidnění dopravy v ulici Jiráskova - PD 2.1./15 3.1.,2.3 190 0
projektová 

dokumentace
2015 OMI

OHA

269/6
Rekonstrukce účelové komunikace Rosice - Svítkov (stezka 
podél Labe) 1.5./14, 19 1.4., 2.4., 2.5. 1 000 0 1000

projektová 
dokumentace

2015 OMI
OHA, OD

271/6 Rekonstrukce ul. Macanova 2.4./19 1.4. 12 000 0 12 000
realizace projektu 9.15 2015 OMI

OD

272/6 Rekonstrukce ul. Polní - Nemošice - realizace 2.4./19 1.4. 6 500 0 6500 realizace projektu 9.15 2015 OMI OD

274/6 Stavební úpravy ul. Rožkova (přechody, nasvícení) 2.4./19 1.4 6 700 0 6700 realizace projektu 8.14 5.15 OMI OD

301/7 Lávka přes Chrudimku - levobřežní připojení - PD a realizace 2.4./20 1.4., 1.5., 2.5. 670 0 670 realizace projektu 11.14 4.15 OMI
OD

279/7 Rozšíření křižovatky ul. Pražská a Teplého 2.4./19 2.1., 3.1. 2 500 0 2500
realizace projektu 2015

OMI OD

304/7 Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 500
projektová studie 2015

OMI OD

305/7 Propojka u Trojice - nadjezd Svítkov - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 500
projektová 

dokumentace
2015

OMI OD

521/12 Propojka ul. Kpt. Bartoše (rychlodráha) a Kyjevská - PD 2.4./19 2.1, 3.1. 400
projektová 

dokumentace OMI OD

308, 309/7
Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - PD; výkupy pozemků 
a zahájení I. etapy (PD - 431, pozemky + zahájení 3 900) 2.5./21 1.4., 2.4. 4 331 ITI

realizace 1. etapy 2015 2016 OMI OD

310/7 Cyklistická stezka Dašická - PD 2.5./21 1.4., 2.4., 150 0 150

aktualizace 
projektové 

dokumentace
2015 OMI

OD

Zakončení/výstup
Termín 

zahájení
Termín 

ukončení

Odpovědnost rozpočtově

Akční plán Pardubice pro rok 2015

Položka v 
rozpočtu

Název opatření/projektu
Kod cílů/ 
Indikátor

Synergie
Orientační náklady projektu (v tis. Kč)



311/7 Cyklistická stezka Černá za Bory - Žižín - PD + výkupy pozemků 2.5./21 1.4., 2.4. 600 0 440
projektová 

dokumentace
2015 OMI

OD

40/1
Projekt Labská cyklostezka Hradec Králové - Pardubice - 
činnost svazku obcí - členský poplatek 2.5./21

1.4, 2.4,3.5,4.7, 5.2, 
3.1 50 200 ITI 2013 2020 KP

OD

420/10
Labská cyklostezka Pce - Kojice - studie proveditelnosti - Pk 
dotace 2.5./21

1.4, 2.4, 3.5,4.7, 5.2, 
3.1 200 ITI

studie 
proveditelnosti

2014 2015 OHA OD

535/12 Koncepce "brownfields" 3.1./22,23,24 3.2, 4.2, 4.4 200 databáze 2015 ORS ÚVV

536/12 Koncepce školství 4.5./42, 43 1.6., 3.1., 3.3., 3.5., 200 koncepce
ORS

OŠKS

31.1 Aktivní propagace a marketing brownfieldů 3.2./27,28 1.4, 3.1, 4.2, 4.7 700 700 uskutečněné akce 2015 KP ÚVV
700/16, 
435/10 PPK - Komunitní klub v ul. Češkova (mzdy - 602) 3.3./29 4.6 700 722 MV realizace služby 1.15 12.15 KT, OSV OSV, EO

Pilotní projekt - startovací bydlení pro os. bez přístřeší 3.4. 3.3. 0 0 0 počet nájem. sml. 3.15 OSV OSV
134, 135, 
136/3

MAS Dukla - PD ve vazbě na stávající studii (PD - 1 300, 
tartanový ovál - 100)+architektonická soutěž 3.5./2, 32 1.4, 3 600 2 000

architektonická 
soutěž - studie OMI

ORS, EO

259/6 Elektronická spisovna v objektu 21 a 30 4.1./34, 35 6 820 realizace projektu 2014
OMI

KT, EO

651/15 Podpora logopedické péče - screening a následná péče 4.5./44 3.1., 400 520 1040 realizace projektu 2015 OŠKS EO

584, 585/13
Projekt Mít oči k vidění - zrakový screening a násl. péče; 
(440+200) 4.5./44 3.1. 640 520 1040 realizace projektu 2015 OšKS EO

433/10 Komunitní plánování v Pardubicích 4.6./45, 46 3.3., 3.4., 4.1., 4.2. 273 0 OPLZZ Komunitní plán 1.15 4.20 OSV OSV, EO

321 Automatické mlýny

1.5.,3.2.,3.5.,4
.7.,5.2./27, 28, 

32, 50 250 ITI
stavebně technický 

průzkum 2015 2020
OHA, OŠKS, 

ORS OMI

331, 332, 333, 
334, 335/8 Pěší zóna tř. Míru - Sladkovského 1.4./13 3.5 112 092 IPRM realizace projektu 2014 2015 OMI OHA

321, 322, 323, 
324, 325/8 Revitalizace Tyršových sadů 1.4./13 3.5 109 240 IPRM realizace projektu 2014 2015 OMI OHA

338, 339/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Gebauerova 3.5./32 1.4, 4.5 1 935 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI EO

341, 342/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Višňovka 3.5./32 1.4, 4.5 74 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI EO

343, 344/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Grusova 3.5./32 1.4, 4.5 263 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI EO

345, 346/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Brožíkova 3.5./32 1.4, 4.5 1 947 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI EO

348, 349/8 Dětské hřiště a zahrada - MŠ Zvoneček 3.5./32 1.4, 4.5 2 500 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI EO
353, 354, 
355/8 IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Svobody, K Blahobytu 1.4./13 4 909 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA
356, 357, 
358/8 IPRM Prostor před KD Dukla - ul. Gorkého 1.4./13 27 346 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA
359, 360, 
361/8 IPRM Vnitroblok Lexova, Ressla, Jiránkova 1.4./13 13 250 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA



362, 363, 
364/8 IPRM Vnitroblok Žel. pluku, Devotyho, Rokycanova 1.4./13 7 606 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA

371, 372/9 ZŠ Družstevní - zateplování 1.2./11 4.5 30 251 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI OMI
374, 375, 
376/9 ZŠ Ohrazenice - zateplování 1.2./11 4.5 22 743 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI OMI
377, 378, 
379/9 MŠ Na Třísle - zateplování 1.2./11 4.5 5 573 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI OMI
390, 391, 
392/9 Aquacentrum -SEN - využití solární energie 1.2./11 21 461 OPŽP realizace projektu 2015 2015 OMI OMI
399, 400, 
401/9 Lesopark na Dukle 1.4./13 3.5 20 899 IPRM realizace projektu 2015 2015 OMI OHA

386, 387/9 Labská hotelová škola U Josefa 118 - výměna oken 1.2./11 17 500 realizace projektu 2015 2015 OMI OMI
393, 394, 
395/9 Zateplení domova pro seniory 1.2./11 23 979 realizace projektu 2015 2015 OMI OMI

změna 
rozpočtu Cyklistická stezka Pražská - Branecká (výkupy + PD) 2.5./21 1.4., 2.4., 300

projektová 
dokumentace 2015 2015 OMI OD

změna 
rozpočtu Terminál B - návrh stavby 2.2./16 840 ITI návrh stavby 2015 2018 OHA OHA

změna 
rozpočtu Rozšíření výukových kapacit ZŠ a MŠ Svítkov - PD 4.5./44 4.5 1 020

projektová 
dokumentace 2015 2015 OMI EO

změna 
rozpočtu RPS Polabiny pravý břeh Labe - ul. Studentská 1.4./13 1.5 7 725 MMR realizace projektu 2015 2015 OMI OHA

změna 
rozpočtu Hřiště Sokolovská 3.5./32 1.4 2 500 realizace projektu 2015 2015 OMI EO





 
Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 2 

Smlouva o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

 
1. Poskytovatel dotace: 
          
         Statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 
Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334       

 sídlo:  Družby 334, Pardubice, 530 09      
 IČ:  48161233 

číslo bankovního účtu:   2722197/0300 
 zastoupen:   Mgr. Milošem Adamů, ředitelem 
 (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 volného času pro rok 2015 
závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volného času pro rok 2015 
schválená Radou města Pardubice na schůzi dne 26. 1. 2015 usnesením č. RM/288/2015 (dále jen 
„Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 29. 1. 2015 usnesením č. ZM/117/2015 (Směrnice č. 2/2015 
– dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního 
města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se 
s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
III. Předmět smlouvy 

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



 
 

 

 
IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory volného času pro rok 

2015 ve výši 81.691 Kč (slovy:  Osmdesátjednatisícšestsetdevadesátjednakorunčeských) na 
pořádání letních táborů (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví smlouvy.  
 

3. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 
Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o 
fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 

4. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 
zejm. čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 2 - 5 Nařízení Komise /ES/ č. 1998/2006), zejm. že poskytnutím této 
dotace nedojde k takové kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by 
způsobila překročení povolené míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla 
poskytnuta podpora de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou 
na základě této smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy ES upravujícími 
oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise /ES/č. 1998/2006). 
 

5. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 
účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat 
poskytovatele a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem sdělení 
informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy rozdělit v Centrálním registru 
podpor malého rozsahu. Obdobně má příjemce povinnost informovat poskytovatele v případě 
fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení s likvidací. Při nesplnění dané povinnosti se 
příjemce vystavuje případnému odejmutí předmětné podpory.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 10. 2015. 
 

 
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 žádostech a na položky stanovené 

v nákladových rozpočtech přiložených k žádostem podaných příjemcem dne 29. 5. 2015 a 
zaevidovaných poskytovatelem pod č.j. MmP 32766/2015, MmP 32773, MmP 32774/2015, 
MmP 32767/2015, MmP 32772/2015, MmP 32768/2015, MmP 32769/2015, MmP 
32770/2015 a MmP 32771/2015. 



 
 

 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně a prokázat celkové 
skutečné vynaložené náklady na daný účel,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 10. 2015 vyúčtování dotace včetně čestného 
prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem „financováno ze 
zdrojů statutárního města Pardubice“, 

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

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

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

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

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

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu 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, a to po dobu propagační 
kampaně a realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 10. 2015. 
 
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. 10. 2015.  

 
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. 10. 2015. 



 
 

 

 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

prostředky spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

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

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole a 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k žádosti příjemce o dotaci. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je 
jakékoliv neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich 
použití, kterým byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí 
s účelem, na nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem 
EU či touto smlouvou) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky 
ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5, zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití 

prostředků dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci 
podané žádosti o poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě 
nepředložení vyúčtování ve stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, 
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto 
zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 promile zadržovaných prostředků za každý den 
prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne jejich opětovného připsání na účet 
poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen 

poskytnutou dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet 
poskytovatele včetně penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, 



 
 

 

nejvýše však do výše částky neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za 
neoprávněně použité počínajíce dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
X. Zvláštní ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se 

tato smlouva uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  
 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
uděluje příjemce poskytovateli souhlas se zpracováním všech svých osobních údajů obsažených 
v této veřejnoprávní smlouvě za účelem zejména jejího zveřejnění na webových stránkách 
statutárního města Pardubice a za účelem plnění povinností poskytovatele ve vztahu k evidenci 
podpor malého rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů 
v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

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

 
4. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží dva, příjemce 

jeden výtisk. 
 
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Mgr. Miloš Adamů 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic  č.                        ze dne 25. 6. 2015 

Petra Šnejdrová, ekonomické oddělení odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 







Příloha č. 1 usnesení č. 1
Program podpory v sociální oblasti 2015 - 2. kolo

Poř. 
číslo

IČ
Příjemce 

dotace/žadatel
Název projektu Popis služby

Počet 
uživatelů/z 
Pardubic 

2015

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu v Kč

Požadované 
prostředky 

2. kolo 2015 
v Kč

Veřejná 
podpora 

de 
minimis

Schválená 
dotace v 1. 
kole 2015

Návrh komise 
pro projekt v 
2. kole 2015 v 

Kč

Podíl výše 
dotace 2.kola 

2015 z 
požadovaných 
prostředků v %

Součet 1. a 2. 
kola 2015 v Kč

Součet za 
organizaci 1. a 2. 

kolo 2015 v Kč
Důvod nepodpoření projektu

Vázání finančních 
prostředků ve 

smlouvě

1 26647214 Amalthea o.s.

Sociální služby pro 
rodiny s dětmi v 

programech Podpora 
pro rodinu a dítě a 
Centrum náhradní 

rodinné péče

Poskytování sociálních služeb pro rodiny s 
dětmi a náhradní pečovatele, které řeší 

komplikace souvis. se špatnou soc. 
ekonomickou situací či s nedostatečnou péčí 

o dítě z důvodu odebrání z rodiny

186/27 4 456 076 102 320 ne 0 53 300 52,09 53 300

2 00499811
Centrum pro dětský 
sluch Tamtam, o.p.s.

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi se sluchovým 
postižením

Komplexní služba pro rodiny se sluchově 
postiženými dětmi a dospělé osoby se 

sluchovým postižením (eleminace sociálního 
vyloučení jedince či rodiny)

41845 468 396 34 600 ne 34 000       25 500 73,70 59 500

3 00499811
Centrum pro dětský 
sluch Tamtam, o.p.s.

Poskytování  služeb 
Rané péče Čechy 

rodinám s dětmi se 
sluchovým postižením 

vc Pardubicích

Poskytování terénních konzultací v rodinách 
dětí se sluchovým postižením od narození 

do 7 let (diagnostika, kompenzace, 
rehabilitace)

145/2 53 000 8 000 ne 6 000 75,00 6 000

4 26594625
Centrum pro zdravotně 

postižené 
Pardubického kraje

Provozní místnost - 
Setkávání bez bariér

Propůjčování provozních prostor 
neziskovým organizacím věnujícím se 

osobám se zdravot. postižením 
19/17 259 700 35 000 ne 20 000       23 700 67,71 43 700

5 26594625
Centrum pro zdravotně 

postižené 
Pardubického kraje

Osobní asistence

Terénní služba poskyt.v místě bydliště 
uživatele, posílení soběstačnosti, 

rozvin.psych.a fyz.schopnosti, zapojení do 
běžného života

46/27 1 725 000 150 000 ano 50 000       103 100 68,73 153 100

6 26594625
Centrum pro zdravotně 

postižené 
Pardubického kraje

Půjčovna 
rehabilitačních a 
kompenzačních 

pomůcek

Půjčovna daných pomůcek osobám se 
zdravotním postižením 

185/175 567 300 70 000 ano 25 000       44 600 63,71 69 600

7 67363156
Česká abilympijská 

asociace, o.s.
Osobní asistence

Pomáhá lidem se zdravot.postižením a 
seniorům prostř.osobního asistenta 

kompenzovat soc.handicap a umožňuje 
zachovat si vlastní život.styl-

terénní,individuální

34/30 2 660 903 450 000 ano 80 000       279 500 62,11 359 500

8 67363156
Česká abilympijská 

asociace, o.s.
S kamarády na 

zkušenou

Příprava klientů na období, kdy se budou 
muset obejít bez péče osoby, na kterou jsou 
dlouhodobě zvyklí, jednodenní a víkendová 

služba - tématicky zaměřené sportovní, 
kulturní události

420/400 572 747 250 000 ano 120 000 48,00 120 000

9 67363156
Česká abilympijská 

asociace, o.s.
Klub Lvíček

Klub napomáhá účastníkům s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením 

udržovat sociální kontakt s lidmi s 
podobnými problémy, překonávat bariéry, 

ostych, upevnění soc. návyků, větší 
samostatnost

24/23 144 312 27 000 ne 15 000       13 800 51,11 28 800

65 500           

266 400         

508 300         



Poř. 
číslo

IČ
Příjemce 

dotace/žadatel
Název projektu Popis služby

Počet 
uživatelů/z 
Pardubic 

2015

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu v Kč

Požadované 
prostředky 

2. kolo 2015 
v Kč

Veřejná 
podpora 

de 
minimis

Schválená 
dotace v 1. 
kole 2015

Návrh komise 
pro projekt v 
2. kole 2015 v 

Kč

Podíl výše 
dotace 2.kola 

2015 z 
požadovaných 
prostředků v %

Součet 1. a 2. 
kola 2015 v Kč

Součet za 
organizaci 1. a 2. 

kolo 2015 v Kč
Důvod nepodpoření projektu

Vázání finančních 
prostředků ve 

smlouvě

10 28854071
DaR - Centrum pro dítě 
a rodinu, o.p.s., zkratka 
společnosti: DaR, o.p.s.

Podpora rodiny

Terénní nebo ambulantní služba 
poskytovaná rodině s dítětem, u kterého je 

ohrožen vývoj v důsledku dopadů 
kriz.,soc.situace, kterou rodiče nedokáží 

překonat

30/20 999 501 49 264 ne 20 000       34 600 70,23 54 600

11 66000653
Hewer - občanské 

sdružení

Osobní asistence pro 
občany města 

Pardubice
Služby osobní asistence 24 hodin denně. 40/40 4 036 000 285 000 ano 100 000     181 700 63,75 281 700

12 26679485
Koalice nevládek 
Pardubicka, o.s.

Dobrovolnické centrum 
Koalice nevládek 

Pardubicka

Je zaměřena na činnost spočívající ve 
vysílání vlastních akreditovaných 

dobrovolníků do nezsk.org., v nichž budou 
vykonávat dobrovol.činnost ve prospěch 

jejich klientů

25/25 140 400 120 400 ne 120 400 100,00 120 400

Ve smlouvě vázat 
finanční 

prostředky i na 
úhradu výpisů z 
rejstříku trestů a 

zdravotní průkazy

13 22690069
KŘIŽOVATKA handicap 

centrum o.p.s.

Sociálně aktivizační 
služby pro osoby se 

zdravotním postižením

Služba nabízí uživatelů a jejich rodinám 
preventivní programy, které nabr.jejich 

soc.izolaci, emoční labilitě a 
problem.utváření soc.vztahů - odstraní 

celkové bariéry

40/35 1 179 290 110 000 ne 50 000       76 500 69,55 126 500

14 62695487 Laxus o.s. K-centrum Pardubice
Nízkoprahové zařízení poskytují sociální a 

adiktologické služby uživatelům drog a jejich 
blízkým

210/145 2 996 000 400 000 ne 250 000     400 000 100,00 650 000

15 62695487 Laxus o.s.
Ambulantní centrum 

Pardubice
Poskytují sociální a adiktologické služby 
uživatelům drog, alkoholu a gamblerům 

300/200 1 800 000 205 000 ne 175 000     205 000 100,00 380 000

16 27553744
MIREA denní stacionář, 

o.p.s.
Stacionář MIREA

Denní stacionář pro dospělé osoby s 
mentálním postižením - ambulantní

23/17 3 629 465 120 250 ano 100 000     101 500 84,41 201 500

17 67441441 Most pro o.p.s. Informační středisko

Poskytování odborného soc.poradenství s 
cílem zvýšení soc.a právního povědomí 

cizinců v systému ČR - prevence 
soc.vyloučení

350 2 188 858 71 100 ne 35 000       31 700 44,59 66 700

18 67441441 Most pro o.p.s.
Interační kurzy pro 

cizince
Integrace cizince v podmínkách ČR - kurz 

českého jazyka
63 269 720 52 000 ano 30 000       24 900 47,88 54 900

1 030 000      

167 800         



Poř. 
číslo

IČ
Příjemce 

dotace/žadatel
Název projektu Popis služby

Počet 
uživatelů/z 
Pardubic 

2015

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu v Kč

Požadované 
prostředky 

2. kolo 2015 
v Kč

Veřejná 
podpora 

de 
minimis

Schválená 
dotace v 1. 
kole 2015

Návrh komise 
pro projekt v 
2. kole 2015 v 

Kč

Podíl výše 
dotace 2.kola 

2015 z 
požadovaných 
prostředků v %

Součet 1. a 2. 
kola 2015 v Kč

Součet za 
organizaci 1. a 2. 

kolo 2015 v Kč
Důvod nepodpoření projektu

Vázání finančních 
prostředků ve 

smlouvě

19 67441441 Most pro o.p.s. Multiklub pod Mostem
Pomoc dětem cizinců integrovat se do české 

školy, volnočasové aktivity zaměřené na 
integraci

82 939 959 65 000 ne 15 000       31 200 48,00 46 200

20 70856478
Národní rada osob se 

zdravotním postižením 
České republiky

Duhové noviny pro 
osoby se zdravotním 

postižením

Jedná se o webové stránky, které poskytují 
informace pro osoby z Pardubic, PK a 

královehr.kraje se ZP, seniory, rodinné 
příslušníky a pečující osoby

11000/5170 
elektronic.

166 000 48 000 ne 37 700 78,54 37 700

21 70856478
Národní rada osob se 

zdravotním postižením 
České republiky

Odborné sociálně-
právní poradenství 

NRZP ČR pro Pardubický 
kraj

Sociální poradenství pro osoby, které jsou 
znevýhodněny v důsledku zdrav.postižení - 

právní poradenství
1050/800 890 000 185 000 ne 30 000       144 000 77,84 174 000

Finanční 
prostředky ve 
smlouvě vázat 

pouze na právníka

22 46492160
Oblastní charita 

Pardubice

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 

dětmi

Odborná pomoc při obnovení a udržení 
zachování základních funkcí rodiny v 
domácnostech uživatelů za pomoci 

profesionála pomáhající procese 

44/20 2 227 479 60 000 ne 40 000       37 700 62,83 77 700

23 46492160
Oblastní charita 

Pardubice
Charitní odlehčovací 

služby Červánky
Odlehčovací služba poskytovaná v 

ambulantním zařízení Červánky v Třebosicíh 
100/60 5 896 806 150 000 ano 120 000     101 800 67,87 221 800

24 46492160
Oblastní charita 

Pardubice
Charitní služba osobní 

asistence na Pardubicku

Osobní asistence poskytovaná osobám s 
kombinovaným, tělesným a zdravotním 
postižením, rodinám s dětmi a seniorům 

25/18 1 700 258 48 000 ano 32 000       28 200 58,75 60 200

25 46492160
Oblastní charita 

Pardubice
Sociální šatník

Poskytování šatstva sociálně slabým lidem 
pomocí Dobrovolnického centra 

340/264 177 561 25 000 ne 15 000       16 900 67,60 31 900

26 46492160
Oblastní charita 

Pardubice
Charitní pečovatelská 
služba na Pardubicku

Pečovatelská služba poskytovaná v 
domácím prostředí uživatele služeb - 

především osoby v důchod.věku, s 
chronickým, zdravotním, tělesným nebo 

kombinovaným postižením 

220/210 4 886 158 635 000 ano 200 000     410 200 64,60 610 200

27 01726986 Ochpa s.r.o.
Charitní půjčovna 

zdravotních pomůcek

Půjčování zdrav.a kompenzačních pomůcek 
pro osoby se ZP, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby po úrazu, seniory a 
jejich rodiny

361/253 679 735 70 000 ano 10 000       45 800 65,43 55 800

211 700         

1 001 800      



Poř. 
číslo

IČ
Příjemce 

dotace/žadatel
Název projektu Popis služby

Počet 
uživatelů/z 
Pardubic 
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plánované 

náklady 
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pro projekt v 
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prostředků v %

Součet 1. a 2. 
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Součet za 
organizaci 1. a 2. 

kolo 2015 v Kč
Důvod nepodpoření projektu

Vázání finančních 
prostředků ve 

smlouvě

28 64242218
Péče o duševní zdraví - 

region Pardubice
Služby následné péče

Příprava duševně nemocných na příchod z 
hospitalizace do domácího prostředí - 

stabilizace zdrav.stavu
25/17 1 545 414 140 000 ne 120 000     115 900 82,79 235 900

29 27026728
Rodinné Integrační 

Centrum o. s.

Sociálně aktivizační 
služby pro roiny s dětmi 

s poruchami 
autistického centra

Péče o děti s poruchami autistického 
spektra a kombinovanými vadami pomocí 

sociálně aktivizačních služeb.
35/22 1 408 000 221 600 ne 60 000       121 100 54,65 181 100

30 27026728
Rodinné Integrační 

Centrum o. s.

Raná péče pro rodiny s 
dětmi s poruchami 

autistického spektra

Pomáhá a podporuje rodinám s PAS, aby 
nedocházelo k jejich soc.vyloučení, k izolaci 

a rozpadu rodinného zázemí. Díky 
komplexním službám usnadňuje každodenní 

život.

35/20 1 640 000 235 000 ne 100 000     235 000 100,00 335 000

31 27026728
Rodinné Integrační 

Centrum o. s.
Doprovázení a péče o 

dítě

Poskytování služeb krátkodobého hlídání 
rodičům dětí se zdravotním postižením a 

dětí ze sociálně slabých, či jinak 
znevýhodněných rodin.

40/28 169 000 68 000 ano 40 000       52 300 76,91 92 300

32 27516733 Rytmus Chrudim, o.p.s.
Podpora samostatného 

bydlení

Služba poskytovaná lidem s mentálním 
postižením žít běžným životem v domácím 
prostředí, nácvyky dovedností související s 

bydlením

10'/5 2 224 384 100 000 ano 58 800 58,80 58 800

33 69859914

Sdružení občanů pro 
pomoc zdravotně 

postiženým 
"APOLENKA"-

hiporehabilitace

Sociálně aktivizační 
služby APOLENKA - 

hiporehabilitace

Sociálně aktivizační služby s animoterapií 
pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením bez omezení věku.
146/100 1 559 000 145 000 ne 60 000       76 800 52,97 136 800

34 69859914

Sdružení občanů pro 
pomoc zdravotně 

postiženým 
"APOLENKA"-

hiporehabilitace

Sociální rehabilitace - 
APOLENKA

Podpora a pomoc při zlepšování dovedností 
a návyků zejména v oblasti práce a 

zaměstnání osobám se zdravot. postižením 
a duševním onemocněním.

20/18 740 000 70 000 ne 40 000       34 700 49,57 74 700

35 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Noclehárna pro ženy
Poskytování noclehu a základního zázemí 

ženám v nepříznivé sociální situaci.
35/20 759 000 114 930 ne 90 000       86 600 75,35 176 600

36 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Domov Simeon - 

odlehčovací služba

Odlehčovací služba (odlehčení rodině při 
péči o své blízké) poskytovaná v pobytovém 

zařízení v Horním Jelení.
105/40 5 722 000 256 100 ano 30 000       182 400 71,22 212 400

608 400         

211 500         



Poř. 
číslo

IČ
Příjemce 

dotace/žadatel
Název projektu Popis služby

Počet 
uživatelů/z 
Pardubic 

2015

Celkové 
plánované 

náklady 
projektu v Kč

Požadované 
prostředky 

2. kolo 2015 
v Kč

Veřejná 
podpora 

de 
minimis

Schválená 
dotace v 1. 
kole 2015

Návrh komise 
pro projekt v 
2. kole 2015 v 

Kč

Podíl výše 
dotace 2.kola 

2015 z 
požadovaných 
prostředků v %

Součet 1. a 2. 
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prostředků ve 
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37 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Krizová pomoc
Nepřetržitá služba pro ženy a matky s dětmi 

v akutní krizové situaci, poskytování 
materiální pomoci, poradentsví.

35/18 588 000 48 209 ne 40 000       35 500 73,64 75 500

38 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež - Free 
klub

Nízkoprahové zařízení poskytující bezpečný 
prostor pro trávení volného času v 

podnětném prostředí.
85/85 2 417 701 229 363 ne 150 000     178 500 77,82 328 500

39 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Terénní program při 

NZDM - Free klub

Terénní práce pro děti a mládež ohroženou 
delikvencí (Lokality - Dubina, Polabiny, 

Tyršovy a Bubeníkovy sady).
70/70 1 430 500 145 290 ne 70 000       111 900 77,02 181 900

40 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Noclehárna pro muže
Poskytování noclehu a základního zázemí 

mužům  v nepříznivé sociální situaci.
130/90 1 272 000 206 000 ne 160 000     155 200 75,34 315 200

41 26600285
Středisko rané péče v 

Pardubicích o.p.s.

Zajištění služby 
soc.prevence rané péče 
ve městě Pardubice a 

Pardubickém kraji

Poskytování základního poradenství 
rodinám s dětmi raného věku se 

spoeciálními potřebami v důsledku 
tělesného, mentálního nebo 
kombinovaného postižení.

124/36 3 900 000 240 000 ne 150 000     99 300 41,38 249 300

42 25997343
TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s.
Dobrovolnický program

Úlohou dobrovolníků v rámci organizace je 
pomoci při rozšiřování služeb zaměřených 
na specifické potřeby osob se zrak.postiž. 
nebo kombin.postiž. žijícím na území PK 

(nakupování, realizace sport.a kult.aktivit, 
procházky).

30/20 150 200 30 500 ne 15 900 52,13 15 900

43 25997343
TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s.
Průvodcovské a 

předčitateské služby

Cílem projektu je umožnit osobám s těžkým 
zrak.postižením co nejvyšší míru nezávislosti 

při naplňování svých potřeb - předčítání, 
přepisování,zabezpečení doprovodu).

25/15 430 300 69 000 ano 25 000       37 100 53,77 62 100

44 25997343
TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s.
Sociální poradenství

Sociální poradenství osobám se zrakovým 
postižením a jejich rodinným příslušníkům, 
poradenství o kompenzačních pomůckách a 

jejich zapůjčování

90/45 835 200 68 900 ne 28 000       39 300 57,04 67 300

45 25997343
TyfloCentrum 

Pardubice, o.p.s.
Sociálně aktivizační 

služby

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, jedná se o 

aktivity kulturního, společenského a 
sportovního charakteru (setkávání, turistika, 

kuželky, jízda na dvojkole) 

55/38 962 300 77 400 ne 60 000       43 500 56,20 103 500

1 290 100      

248 800         
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46 25916092
Základní škola a 
Praktická škola 
SVÍTÁNÍ, o.p.s

Osobní asistence
Osobní asistence poskytovaná ve školním i 
rodinném prostředí pro děti se zdravotním 

postižením.
132/58 7 839 709 214 000 ne 84 000       163 000 76,17 247 000

81 303 332 6 505 226 2 753 000 4 542 100 7 295 100



Příloha č. 1 usnesení č. 1
Program podpory služeb sociální prevence 2015- 2.kolo
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protředky 
2.kolo v Kč

De-minimis 
Ano/Ne

Schálená 
dotace v 1. 
kole 2015

Návrh komise  
pro projekt v 2. 
kole 2015 v Kč

Podíl výše 
dotace 2. kola 

2015 z 
požadovanýc
h prostředků 

v %

Součet 1 a 2. 
kola 2015 v 

Kč

Součet za 
organizaci za 

1 a 2. kolo 
2015 v Kč

1 27547850 CEDR Pardubice o.p.s.
Sociální služby CEDR Pardubice 

o.p.s.

Sociálně aktivizační služby 
pro osoby se zdravot.postiž. 

a seniory, pracovní dílny

Zajištění fungování sociálních služeb pro osoby s duševním 
onemocněním, dofinancování provozních nákladů, všechny 

realizované aktivity vedou k posílení nezávislosti a sebevědomí 
klientů,které přispívá ke stabilizaci zdravotního stavu.

26/19 3 736 413 544 650 Ne 304 000 404 100 74,19 708 100 

2 26594625
Centrum pro zdravotně 
postižené Pardubického 

kraje

Sociální rehabilitace - PC 
učebna

Sociální rehabilitace pro 
osoby se zdravot.postižením

Vytváření příležitosti k zapojování do společensk.života lidem, kteří 
jsou z důvodu zdravot.znevýhodnění ohroženi soc.vyloučením. 

Podpora jejich schopností, dovedností, rozvinutí jejich soběstačnosti, 
nezávislosti a sebevědomí.

120/120 1 039 689 240 800 Ne 150 000 193 900 80,52 343 900 

3 67363156
Česká abilympijská 

asociace, o.s.
Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace pro 
osoby se zdravot.postižením 
a duševním onemocněním

Umožňuje lidem se ZP, duševním onemocněním a soc. 
znevýhodněním začlenit se do společnosti a na trh práce.

40/30 1 090 215 205 000 Ne 205 000 158 600 77,37 363 600 

4 22690069
KŘIŽOVATKA handicap 

centrum o.s.
Sociální rehabilitace pro osoby 

s tělesným postižením
Sociální rehabilitace pro 

osoby s tělesným postižením

Minimalizování důsledků zdravot.postižení, pomáhá osobám se ZP k 
sociálnímu začlenění se zaměřením na posílení osobních kompetencí, 

schopností a dovedností člověka.
46/38 1 709 384 340 822 Ne 143 000 296 200 86,91 439 200 

5 71238514
Péče o duševní zdraví - 

středisko Výměník
Sociálně terapeutické dílny  

Výměník
Sociálně terapeutické dílny

Obnovení a udržení základních pracovních návyků a 
dovedností u lidí se závažným duševním onemocněním, 

pomoc ve smysluplnném denním programu - drobné 
manuální práce

20¨/9 1 094 897 30 000 Ne 27 900 93,00 27 900 

6 64242218
Péče o duševní zdraví region 

Pardubice 
Sociální rehabilitace závažně 

duševně nemocných
Sociální rehabilitace

Umožňuje závažně duševně nemocným lidem žít v jejich 
přirozeném prostředí, rozvíjet své schopnosti a dovednosti a 

žít co nejsamostatněji.
100/45 2 678 860 260 000 Ne 176 300 67,81 176 300 

7 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Terénní program v sociálně 

vyloučených romských 
lokalitách - Pardubice

Terénní programy pro osoby 
v obtíž.život.situaci a osoby 

sociálně vyloučené

Podpora a pomoc uživatelům služby v oblastech zaměření práce TP 
(bydlení, finanční gramotnost, řešení dluhů a exekucí, hygiena, 

prevence zdrav.problémů, pomoc při uplat.na trhu práce, výchova 
dětí).

138/138 1 410 000 545 600 Ne 180 000 289 100 52,99 469 100 

8 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Nízkoprahové denní centrum

Nízkoprah.denní centrum 
pro osoby v 

obtíž.život.situaci a osoby 
sociálně vyloučené

Podpora a pomoc osobám bez přístřeší a osobám ohroženým zrátou 
bydlení, zajištění základních životních podmínek (potravin.servis, 

sprcha, ošacení).
280/200 1 923 000 465 350 Ne 400 000 419 200 90,08 819 200 

9 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové denní centrum - 

terénní programy

Terénní programy pro osoby 
v obtíž.život.situaci a osoby 

sociálně vyloučené

Vyhledávání a kontaktování osoby bez přístřeší nebo ohrožené 
ztrátou bydlení, podpora při řešení nepříznivé život. situace, sociální 

poradenství.
105/90 1 127 000 257 150 Ne 250 000 239 800 93,25 489 800 

10 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež - Free klub
Nízkoprahové zařízení pro 

děti a mládež 

Ambulantní sociální služba umožňuje dětem a mládeži, kteří zažívají 
nepříznivou sociální situaci, smysluplně trávit volný čas, odborná 

podpora a pomoc zmírňující nepříz.situaci
85/85 2 417 701 164 301 Ne 230 000 160 200 97,50 390 200 

11 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Terénní program při NZDM - 

Free klub
Terénní programypro děti a 

mládež 

Je určen dětem a mládeži, kteří tráví volný čas na ulici a kteří zažívají  
nepříznivou sociální situaci, terénní pracovníci docházejí do 

vybraných lokalita nabízejí možnost trávení volného času a odbornou 
podporu zmírňující nepříz.situaci.

60/60 1 430 500 297 060 Ne 275 000 296 000 99,64 571 000 

12 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Intervenční centrum Intervenční centra
Cílem projektu je napomáhat uživateli vyřešit krizovou 

životní situaci a pomoci mu vrátit se k běžnému životu bez 
násilí

190/70 2 190 000 105 140 Ne 99 100 94,26 99 100 

13 27534804 SKP-CENTRUM, o.p.s. Azylový dům pro muže Azylové domy
Poskytnutí dospělým mužům v nepříznivé soc.situaci (ztráta 
bydlení) ubytování na přechodnou dobu (zpravidla na 1 rok).

70/28 2 785 000 70 200 Ne 42 400 60,40 42 400 

14 25997343
TyfloCentrum Pardubice, 

o.p.s.
Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace pro 
osoby se zdravot.postižením

Získání a upevnění kompenazčních mechanismů kompenzující 
zrakové postižení (sebeobsluha, prostor.orientace, péče o vlastní 

osobu), zprostředk.nácviku speciálních pomůcek.
60/30 1 777 700 311 800 Ne 268 000 267 700 85,86 535 700 

15 26200481
Tyfloservis, o.p.s.      sídlo 
Praha - pobočka Hradec 

Králové

Krajské ambulantní středisko 
Pardubice

Sociální rehabilitace pro 
osoby se zdravot.postižením

Základní nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, 
soběstačnosti a dalších činností (nácvik orientace a pobybu s bílou 

holí a vodícím psem, nácvik psaní vlastnoruč.podpisu).
115/30 858 000 165 000 Ne 150 000 148 600 90,06 298 600 

27 268 359 4 002 873 2 555 000 3 219 100 5 774 100

204 200 

2 880 800 
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Statutární město Pardubice 
 

 
 
 

 
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,         
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění a § 8 odst. 1  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále na základě 
usnesení č. Z  /2015 ze dne …. 6. 2015 
  

 
vydává dodatek č. 5 ke zřizovací listině  

 
 
 

příspěvkové organizace  
 

Mateřská škola Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice 
 

vydané dne 27. 10. 2009 ve znění dodatků č. 1 - 4 
 
 

v tomto znění: 
 

 
 

Čl. I 
 

1. Článek II – Základní údaje o organizaci – se mění tak, že nově zní: 

 
Název organizace:  Mateřská škola Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice 

Zřízená ke dni:  1. 1. 2003 na dobu neurčitou 

Sídlo:   Pražská 89, 530 06 Pardubice 

Pracoviště organizace: 1. Mateřská škola a školní jídelna  
        Pražská 89, 530 06 Pardubice 

    2. Mateřská škola a školní jídelna - výdejna, 
        Za Oborou 337, Staré Čívice, 530 06 Pardubice 

Identifikační číslo (IČ):  75018306 

Právní forma:   příspěvková organizace  
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2. Článek III - Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti – se mění tak, že nově zní: 

 
Příspěvková organizace (dále jen „organizace“) byla zřízena za účelem poskytování předškolního 
vzdělávání a školských služeb a vykonává činnost:  mateřské školy, 
    školní jídelny, 
    školní jídelny – výdejny. 
     
Činnost mateřské školy je vymezena v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“).  
 

Školní jídelna a školní jídelna - výdejna slouží ke stravování dětí mateřské školy a zajišťuje závodní 
stravování zaměstnanců organizace.  

Vedle hlavního účelu a předmětu činnosti může organizace vykonávat doplňkovou činnost, která je 
blíže specifikována v čl. VII. 

 

Čl. II 

1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5 zůstávají beze změny a         
v platnosti. Tento dodatek č. 5 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1. 9. 2015. 

 
2. Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 

Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice vydané dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1 - 4.  
 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

Mgr. Martin Charvát 
primátor města  
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MEMORANDUM 
o vzájemné spolupráci (dále jen „Memorandum“) 

 
mezi 

 
  
Statutárním městem Pardubice 

zastoupeným primátorem Ing. Martinem Charvátem, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice,  

Statutárním městem Hradec Králové 

zastoupeným primátorem MUDr. Zdeňkem Finkem, sídlem Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové, 

Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje zastoupenou předsedou Ing. Jiřím 
Doležalem, CSc., sídlem náměstí Republiky 12, 530 02 Pardubice 
 
a 

Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje zastoupenou (bude upřesněno), 
sídlem Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové 

 

(dále jen smluvní strany) 
 

Preambule 

1. Statutární město Pardubice je základním územním samosprávným společenstvím 
občanů, přičemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

 
2. Statutární město Hradec Králové je základním územním samosprávným společenstvím 

občanů, přičemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

1. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (dále jen „komora“) vznikla na 
základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 301/1992 Sb., Hospodářské komoře České 
republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění sloučením Okresní 
hospodářské komory Pardubice se sídlem v Pardubicích, Okresní hospodářské komory 
Chrudim a Okresní hospodářské komory Orlicko a je jejich právním nástupcem. 
Posláním Krajské hospodářské komory Pardubického kraje je podpora 
podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb 
podnikatelů. 
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3. Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (dále jen „komora“) byla 
ustavena na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 301/1992 Sb., Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v platném znění 
sloučením okresních hospodářských komor okresů Hradec Králové, Náchod, Rychnov 
nad Kněžnou, Trutnov a Jičín, dle ustanovení zákona jako jejich právní nástupce. 
Komora je zájmovým sdružením sloužícím podpoře podnikatelských aktivit, 
prosazování a ochraně zájmů svých členů a zajišťování jejich potřeb.  

4. V území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti existuje neformální spolupráce na 
přípravě a zpracování koncepčních dokumentů, jež jsou z části postupně naplňovány v 
rámci dotačních projektů z operačních programů. Tuto formu spolupráce a zkušenosti 
je možné využít při přípravě společných dokumentů a projektů na programové období 
2014–2020, zejména při využití integrovaných nástrojů rozvoje území, mezi které 
patří integrované teritoriální investice (dále jen „ITI“). Tyto aktivity budou 
realizovány v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti   

5. Smluvní strany Memoranda mají zájem na vzájemné spolupráci při přípravě, 
zpracování a naplňování Strategie integrované územní investice pro Hradecko-
pardubickou metropolitní oblast (dále jen „Strategie“) a spolupráci přesahující časový 
rámec programového období 2014–2020. Uzavření Memoranda je chápáno jako 
otevření prostoru pro vzájemnou diskuzi konzultace, poskytování informací a 
společný postup v souladu s účelem Memoranda. 

 

Účel Memoranda  
V zájmu zajištění společného koordinovaného integrovaného přístupu v  území Hradecko-
pardubické metropolitní oblasti při přípravě, zpracování a naplňování výše uvedené Strategie, 
přípravě a realizaci společných projektů, dalšího rozvoje území a v zájmu efektivního 
využívání prostředků veřejných rozpočtů, se smluvní strany Memoranda dohodly na: 

1. průběžném společném provádění sběru informací, analýzy potřeb podnikatelských 
subjektů v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, 

2. vymezení společných tematických oblastí v rámci Hradecko-pardubické metropolitní 
oblasti v souladu s kompetencemi obcí, měst a dalších subjektů, v souladu s 
návrhem tematických cílů Evropské komise pro programové období 2014–2020, 

3. zpracování intervenční logiky v souladu s územní dimenzí operačních programů pro 
období 2014–2020, 

4. spolupráci při přípravě, zpracování, projednání a schválení Strategie, včetně jejího 
naplňování, 

5. spolupráci při zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků vyplývajících z realizace 
Strategie, 

6. spolupráci při realizaci navazujících investičních a neinvestičních aktivit v  území 
Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se při společném postupu a spolupráci zavazují dodržet níže uvedené 
podmínky organizace a realizace. 

2. Každá smluvní strana může navrhnout doplnění dalších oblastí spolupráce včetně 
principů spolupráce, organizačních a realizačních kroků. Změny Memoranda mohou 
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být provedeny po vzájemných konzultacích a souhlasu všech smluvních stran formou 
písemných dodatků Memoranda. Možnost měnit Memorandum jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

3. Každá ze smluvních stran může Memorandum písemně vypovědět, a to bez uvedení 
důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet měsícem následujícím po 
doručení výpovědi poslední smluvní straně. 

 

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z jeho smluvních stran. 

Smluvní strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli spolupracovat. 

 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání č. 8  
konaném dne 25. června 2015. 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové na zasedání č. 9 
konaném dne 23. června 2015. 
 
Toto Memorandum bylo schváleno na zasedání představenstva Krajské hospodářské komory 
Pardubického kraje konaném dne 1. června 2015. 
 
Toto Memorandum bylo schváleno na zasedání představenstva Krajské hospodářské komory 
Královéhradeckého kraje konaném dne 18. června 2015. 
 

 

Kunětická hora dne 30. června 2015 

 
 
………………….                                                      ………………………. 
Ing. Martin Charvát                                                MUDr. Zdeněk Fink 
primátor statutárního města Pardubice                   primátor statutárního města Hradec Králové 
 
 
………………………..  
Ing. Jiří Doležal, CSc.  
předseda Krajská hospodářská komora Pardubického kraje   
 
 
……………………….. 
Bude upřesněno 
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 
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MEMORANDUM 
o vzájemné spolupráci (dále jen „Memorandum“) 

 
mezi 

 
Pardubickým krajem 

zastoupeným hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., sídlem Komenského nám. 125, 
532 11 Pardubice,  

 
Královéhradeckým krajem 

zastoupeným 2. náměstkem hejtmana Ing. Karlem Janečkem, sídlem Pivovarské náměstí 
1245, 500 03 Hradec Králové,   

 

statutárním městem Pardubice 

zastoupeným primátorem, Ing. Martinem Charvátem, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice 
 

a  

statutárním městem Hradec Králové 

zastoupeným primátorem MUDr. Zdeňkem Finkem, sídlem Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové 

(dále jen smluvní strany) 

 

Smluvní strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli spolupracovat. 

 

Preambule 

1. Pardubický kraj byl vytvořen ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších 
územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, jako vyšší územní samosprávný 
celek a dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je územním 
společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Pardubický kraj plní 
koordinační úlohu pro rozvoj území a v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o 
podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, v samostatné působnosti podporuje 
rozvoj vymezených území podle svých konkrétních potřeb s ohledem na vyvážený 
rozvoj svého územního obvodu. 

2. Královéhradecký kraj byl vytvořen ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření 
vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní 



rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění, jako vyšší územní 
samosprávný celek a dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, je 
územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Královéhradecký kraj 
plní koordinační úlohu pro rozvoj území a v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o 
podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, v samostatné působnosti podporuje 
rozvoj vymezených území podle svých konkrétních potřeb s ohledem na vyvážený 
rozvoj svého územního obvodu. 

3. Statutární město Pardubice je základním územním samosprávným společenstvím 
občanů, přičemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

4. Statutární město Hradec Králové je základním územním samosprávným společenstvím 
občanů, přičemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

5. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji existuje neformální spolupráce na přípravě 
a zpracování koncepčních krajských dokumentů, jež jsou postupně naplňovány 
realizací projektů spolufinancovaných z operačních programů. Tuto formu spolupráce 
a zkušenosti je možné využít při přípravě společných dokumentů a projektů na 
programové období 2014–2020, zejména při využití integrovaných nástrojů rozvoje 
území, mezi které patří integrované teritoriální investice (dále jen „ITI“), které budou 
zpracovány a realizovány v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. 

6. S ohledem na existující spolupráci v rámci území Pardubického a Královéhradeckého 
kraje, na které se podílejí kraje, města, obce a další subjekty, je zájem všech 
zúčastněných stran Memoranda na vzájemné spolupráci při přípravě, zpracování a 
naplňování Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou 
metropolitní oblast (dále jen „Strategie“) a spolupráci přesahující časový rámec 
programového období 2014–2020. Uzavření Memoranda je chápáno jako otevření 
prostoru pro vzájemné diskuze, konzultace, poskytování informací a společný postup 
v souladu s účelem Memoranda. 

 

Účel Memoranda  
V zájmu zajištění společného koordinovaného integrovaného přístupu v  území Hradecko-
pardubické metropolitní oblasti při přípravě, zpracování a naplňování výše uvedené Strategie, 
přípravě a realizaci společných projektů, dalšího rozvoje území a v zájmu efektivního 
využívání prostředků veřejných rozpočtů, se smluvní strany Memoranda dohodly na: 

1. spolupráci v rámci koordinačních platforem na regionální a národní úrovni 
(Regionální stálá konference Pardubického kraje a Regionální stálá konference 
Královéhradeckého kraje), 

2. spolupráci na průběžném společném provádění sběru informací pro analýzy potřeb 
obcí, měst a funkčního zázemí v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, 

3. spolupráci na vymezení společných tematických oblastí a tomu odpovídajícího území 
v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti v souladu s kompetencemi kraje, 
obcí, měst a dalších subjektů, v souladu s návrhem tematických cílů Evropské komise 
pro programové období 2014–2020, 

4. spolupráci na zpracování intervenční logiky v souladu s územní dimenzí operačních 
programů pro období 2014–2020, 



5. spolupráci při přípravě, zpracování, projednání a schválení Strategie, včetně jejího 
naplňování, 

6. spolupráci při zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků vyplývajících z realizace 
Strategie, 

7. spolupráci při realizaci navazujících investičních a neinvestičních aktivit v  území 
Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, 

8. vyvážené a rovnoměrné spolupráci při naplňování Memoranda a s ohledem na povahu 
jednotlivých činností. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany se při společném postupu a spolupráci zavazují dodržet níže uvedené 

podmínky organizace a realizace. 

2. Každá smluvní strana může navrhnout doplnění dalších oblastí spolupráce včetně 
principů spolupráce, organizačních a realizačních kroků. Změny Memoranda mohou 
být provedeny po vzájemných konzultacích a souhlasu všech smluvních stran formou 
písemných dodatků Memoranda. Možnost měnit Memorandum jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

3. Každá ze smluvních stran může Memorandum písemně vypovědět, a to bez uvedení 
důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet měsícem následujícím po 
doručení výpovědi poslední smluvní straně. 

 

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z jeho smluvních stran. 

 
 
Doložka podle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve  znění pozdějších předpisů: 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem Pardubického kraje v souladu s § 24 a § 
35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů dne X.X.XXXX  na XX. schůzi usnesením č. XXXXXXX. 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje v souladu s § 24 
a § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů dne X.X.XXXX  na XX. schůzi usnesením č. XXXXXXX. 
 
 
Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění: 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Pardubic na zasedání č. XXX 
konaném dne XXXXX. 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Radou města Hradec Králové na zasedání č. XXX 
konaném dne XXXXX. 
 



Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové na zasedání 
XXXXX konaném dne XXXXX. 
 

 

Na Kunětické hoře dne 30. června 2015 

 
 
 

………………………………..                                            
Ing. Martin Charvát                                                               
primátor statutárního města Pardubic                                     
     

…………………………….. 
JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
hejtman Pardubického kraje 

      

………………………………..                                            
MUDr. Zdeněk Fink                                                        
primátor statutárního města Hradec Králové                 
 
 
 
 
……………………………….. 
Ing. Karel Janeček 
2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje 
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MEMORANDUM 
o vzájemné spolupráci (dále jen „Memorandum“) 

 
mezi 

 
  
Statutárním městem Pardubice 

zastoupeným primátorem Ing. Martinem Charvátem, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice, 

Statutárním městem Hradec Králové 

zastoupeným primátorem MUDr. Zdeňkem Finkem, sídlem Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové, 

MAS Bohdanečsko, z.s. zastoupenou předsedou Ing. Ladislavem Štěpánkem, sídlem 
Masarykovo náměstí 1, 533 41 Lázně Bohdaneč, 

MAS Holicko, o. p. s. zastoupenou ředitelkou Ing. Michaelou Kovářovou, sídlem Holubova 1, 
534 14 Holice, 

Hradecký venkov, o.p.s. zastoupenou předsedkyní Správní rady Janou Kuthanovou, sídlem 
Husovo náměstí 83, 503 15 Nechanice, 

MAS Chrudimsko, z.s. zastoupenou předsedkyní Šárkou Trunečkovou, DiS. sídlem 
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, 

MAS Mezi Úpou a Metují zastoupenou manažerkou Martinou Koubíkovou Novákovou, 
sídlem třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, 

NAD ORLICÍ, o.p.s., zastoupenou ředitelem Mgr. Petrem Kulíškem, sídlem Kostelecké 
Horky 57, 517 41 Kostelecké Horky, 

MAS Region Kunětické hory, z.s. zastoupenou předsedou Jozefem Petrencem, sídlem Ráby 
38, 533 52 Staré Hradiště, 

MAS Společná CIDLINA, z.s. zastoupenou manažerkou Ing. Janou Bitnerovou, Nepolisy 75, 
503 63 Nepolisy, 

MAS Železnohorský region, z.s. zastoupenou místopředsedou RNDr. Františkem Bártou, 
sídlem Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec 

 

(dále jen smluvní strany) 
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Preambule 

1. Statutární město Pardubice je základním územním samosprávným společenstvím 
občanů, přičemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

2. Statutární město Hradec Králové je základním územním samosprávným společenstvím 
občanů, přičemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pečuje o 
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

3. MAS dle Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 
2014-2020 může být spolek podle § 214 a podle § 3045 občanského zákoníku; obecně 
prospěšná společnost vzniklá podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 
společnostech, ve znění pozdějších předpisů; ústav podle § 402 občanského zákoníku; 
zájmové sdružení právnických osob vzniklé podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

4. V rámci území místních akčních skupin (MAS) Hradecko-pardubické metropolitní 
oblasti existuje neformální spolupráce na přípravě a zpracování koncepčních 
dokumentů, jež jsou z části postupně naplňovány v rámci dotačních projektů 
z operačních programů. Tuto formu spolupráce a zkušenosti je možné využít při 
přípravě společných dokumentů a projektů na programové období 2014–2020, 
zejména při využití integrovaných nástrojů rozvoje území, mezi které patří 
integrované teritoriální investice (dále jen „ITI“). Tyto aktivity budou realizovány 
v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.   

5. Smluvní strany Memoranda mají zájem na vzájemné spolupráci při přípravě, 
zpracování a naplňování Strategie integrované územní investice pro Hradecko-
pardubickou metropolitní oblast (dále jen „Strategie“) a spolupráci přesahující časový 
rámec programového období 2014–2020. Uzavření Memoranda je chápáno jako 
otevření prostoru pro vzájemnou diskuzi konzultace, poskytování informací a 
společný postup v souladu s účelem Memoranda. 
 

Účel Memoranda  
V zájmu zajištění společného koordinovaného integrovaného přístupu v  území Hradecko-
pardubické metropolitní oblasti při přípravě, zpracování a naplňování výše uvedené Strategie, 
přípravě a realizaci společných projektů, dalšího rozvoje území a v zájmu efektivního 
využívání prostředků veřejných rozpočtů, se smluvní strany Memoranda dohodly na: 

1. průběžném společném provádění sběru informací, analýzy potřeb obcí, měst a 
funkčního zázemí v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, 

2. průběžném informování o realizaci vlastních strategií, 
3. vymezení společných tematických oblastí a tomu odpovídajícího území v rámci 

Hradecko-pardubické metropolitní oblasti v souladu s udržitelným rozvojem regionu 
obcí, měst a dalších subjektů, v souladu s návrhem tematických cílů Evropské komise 
pro programové období 2014–2020,  

4. zpracování intervenční logiky (tj. definování problémů a souvisejících investic k jejich 
řešení) v souladu s územní dimenzí operačních programů pro období 2014–2020 a se 
strategiemi partnerů výše uvedených, 

5. spolupráci při přípravě, zpracování, projednání a schválení Strategie, včetně jejího 
naplňování, 
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6. spolupráci při zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků vyplývajících z realizace 
Strategie, 

7. spolupráci při realizaci navazujících investičních a neinvestičních aktivit v  území 
Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se při společném postupu a spolupráci zavazují dodržet níže uvedené 
podmínky organizace a realizace. 

2. Každá smluvní strana může navrhnout doplnění dalších oblastí spolupráce včetně 
principů spolupráce, organizačních a realizačních kroků. Změny Memoranda mohou 
být provedeny po vzájemných konzultacích a souhlasu všech smluvních stran formou 
písemných dodatků Memoranda. Možnost měnit Memorandum jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

3. Každá ze smluvních stran může Memorandum písemně vypovědět, a to bez uvedení 
důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet měsícem následujícím po 
doručení výpovědi poslední smluvní straně. 

 

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z jeho smluvních stran. 

Smluvní strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli spolupracovat. 

 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání XXX   
konaném dne XXX 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové na zasedání č. 
XXX  konaném dne XXX 
 
 

Na Kunětické hoře dne 30. června 2015 

 
………………….                                                      ………………………. 
Ing. Martin Charvát                                                MUDr. Zdeněk Fink 
primátor statutárního města Pardubice                   primátor statutárního města Hradec Králové 
 
 
……………………….. ……………….. 
Ing. Ladislav Štěpánek Ing. Michaela Kovářová 
předseda MAS Bohdanečsko, z.s.  ředitelka MAS Holicko, o.p.s. 
 
 
…………………………….   
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Jana Kuthanová  
předsedkyně Správní rady Hradecký venkov, o.p.s.          
……………........ 
Šárka Trunečková, DiS. 
předsedkyně MAS Chrudimsko, z.s. 
 

…………………………….   ……………........ 
Martina Koubíková Nováková Mgr. Petr Kulíšek 
manažerka MAS Mezi Úpou a Metují  ředitel NAD ORLICÍ o.p.s 
 

…………………………….   ……………........ 
Jozef Petrenec Ing. Jana Bitnerová 
předseda MAS Region Kunětické hory, z.s.             manažerka MAS Společná CIDLINA, z.s. 
 

…………………………….  
RNDr. František Bárta 
místopředseda MAS Železnohorský region, z.s.  
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MEMORANDUM 
o vzájemné spolupráci (dále jen „Memorandum“) 

 
mezi 

 
  
Statutárním městem Pardubice 

zastoupeným primátorem Ing. Martinem Charvátem, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice,  

Statutárním městem Hradec Králové 

zastoupeným primátorem MUDr. Zdeňkem Finkem, sídlem Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové, 

městem Týniště nad Orlicí zastoupeným starostkou Ing. Janou Galbičkovou, sídlem Mírové 
náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí, 

obcí Petrovice zastoupenou starostou Mgr. Lubošem Žilkou, sídlem Petrovice 104, 503 55 
Petrovice 

 

(dále jen smluvní strany) 
 

Preambule 

1. Smluvní strany jsou základním územním samosprávným společenstvím občanů, 
přičemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pečují o všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

2. V rámci správních obvodů stran Memoranda existuje neformální spolupráce na 
přípravě a zpracování koncepčních dokumentů, jež jsou z části postupně naplňovány v 
rámci dotačních projektů z operačních programů. Tuto formu spolupráce a zkušenosti 
je možné využít při přípravě společných dokumentů a projektů na programové období 
2014–2020, zejména při využití integrovaných nástrojů rozvoje území, mezi které 
patří integrované teritoriální investice (dále jen „ITI“). Tyto aktivity budou 
realizovány v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti   

3. Smluvní strany Memoranda mají zájem na vzájemné spolupráci při přípravě, 
zpracování a naplňování Strategie integrované územní investice pro Hradecko-
pardubickou metropolitní oblast (dále jen „Strategie“) a spolupráci přesahující časový 
rámec programového období 2014–2020. Uzavření Memoranda je chápáno jako 
otevření prostoru pro vzájemnou diskuzi konzultace, poskytování informací a společný 
postup v souladu s účelem Memoranda. 

 

Účel Memoranda  
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V zájmu zajištění společného koordinovaného integrovaného přístupu v  území Hradecko-
pardubické metropolitní oblasti při přípravě, zpracování a naplňování výše uvedené Strategie, 
přípravě a realizaci společných projektů, dalšího rozvoje území a v zájmu efektivního 
využívání prostředků veřejných rozpočtů, se smluvní strany Memoranda dohodly na: 

1. průběžném společném provádění sběru informací, analýzy potřeb obcí, měst a 
funkčního zázemí v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, 

2. vymezení společných tematických oblastí a tomu odpovídajícího území v rámci 
Hradecko-pardubické metropolitní oblasti v souladu s kompetencemi obcí, měst a 
dalších subjektů, v souladu s návrhem tematických cílů Evropské komise pro 
programové období 2014–2020, 

3. zpracování intervenční logiky v souladu s územní dimenzí operačních programů pro 
období 2014–2020, 

4. spolupráci při přípravě, zpracování, projednání a schválení Strategie, včetně jejího 
naplňování, 

5. spolupráci při zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků vyplývajících z realizace 
Strategie, 

6. spolupráci při realizaci navazujících investičních a neinvestičních aktivit v  území 
Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se při společném postupu a spolupráci zavazují dodržet níže uvedené 
podmínky organizace a realizace. 

2. Každá smluvní strana může navrhnout doplnění dalších oblastí spolupráce včetně 
principů spolupráce, organizačních a realizačních kroků. Změny Memoranda mohou 
být provedeny po vzájemných konzultacích a souhlasu všech smluvních stran formou 
písemných dodatků Memoranda. Možnost měnit Memorandum jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

3. Každá ze smluvních stran může Memorandum písemně vypovědět, a to bez uvedení 
důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet měsícem následujícím po 
doručení výpovědi poslední smluvní straně. 

 

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z jeho smluvních stran. 

Smluvní strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli spolupracovat. 

 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání XXX 
konaném dne XXX 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové na zasedání XXX 
konaném dne XXX 
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Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Týniště nad Orlicí na zasedání 
XXX konaném dne XXX 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem obce Petrovice na zasedání XXX 
konaném dne XXX 
 
 

 

Na Kunětické hoře dne 30. června 2015 

 
 
………………….                                                      ………………………. 
Ing. Martin Charvát                                                MUDr. Zdeněk Fink 
primátor statutárního města Pardubice                   primátor statutárního města Hradec Králové 
 
 
……………………….. ……………….. 
    Ing. Jana Galbičková                                            Mgr. Luboš Žilka                                                                       
 starostka města Týniště nad Orlicí starosta obce Petrovice                                                     
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MEMORANDUM 
o vzájemné spolupráci (dále jen „Memorandum“) 

 
mezi 

 
  
Statutárním městem Pardubice 

zastoupeným primátorem Ing. Martinem Charvátem, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice,  

Statutárním městem Hradec Králové 

zastoupeným primátorem MUDr. Zdeňkem Finkem, sídlem Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové, 

Městem Holice zastoupeným starostou Mgr. Ladislavem Effenberkem, sídlem Holubova 1, 
534 01 Holice, 

Městem Chrudim zastoupeným starostou Mgr. Petrem Řezníčkem, sídlem Resselovo náměstí 
77, 537 16 Chrudim, 

Městem Jaroměř zastoupeným místostarostou Jiřím Kubinou, sídlem nám. Československé 
armády 16, 551 01 Jaroměř, 

Městem Přelouč zastoupený starostkou Bc. Irenou Burešovou, sídlem Československé armády 
1665, 535 33 Přelouč 

 

(dále jen smluvní strany) 
 

Preambule 

1. Smluvní strany jsou základním územním samosprávným společenstvím občanů, 
přičemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pečují o všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

2. V rámci správních obvodů stran Memoranda (obcí ORP) existuje neformální 
spolupráce na přípravě a zpracování koncepčních dokumentů, jež jsou z části postupně 
naplňovány v rámci dotačních projektů z operačních programů. Tuto formu spolupráce 
a zkušenosti je možné využít při přípravě společných dokumentů a projektů na 
programové období 2014–2020, zejména při využití integrovaných nástrojů rozvoje 
území, mezi které patří integrované teritoriální investice (dále jen „ITI“). Tyto aktivity 
budou realizovány v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti   

3. Smluvní strany Memoranda mají zájem na vzájemné spolupráci při přípravě, 
zpracování a naplňování Strategie integrované územní investice pro Hradecko-
pardubickou metropolitní oblast (dále jen „Strategie“) a spolupráci přesahující časový 
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rámec programového období 2014–2020. Uzavření Memoranda je chápáno jako 
otevření prostoru pro vzájemnou diskuzi konzultace, poskytování informací a společný 
postup v souladu s účelem Memoranda. 
 

Účel Memoranda  
V zájmu zajištění společného koordinovaného integrovaného přístupu v  území Hradecko-
pardubické metropolitní oblasti při přípravě, zpracování a naplňování výše uvedené Strategie, 
přípravě a realizaci společných projektů, dalšího rozvoje území a v zájmu efektivního 
využívání prostředků veřejných rozpočtů, se smluvní strany Memoranda dohodly na: 

1. průběžném společném provádění sběru informací, analýzy potřeb obcí, měst a 
funkčního zázemí v rámci Hradecko-pardubické metropolitní oblasti, 

2. vymezení společných tematických oblastí a tomu odpovídajícího území v rámci 
Hradecko-pardubické metropolitní oblasti v souladu s kompetencemi obcí, měst a 
dalších subjektů, v souladu s návrhem tematických cílů Evropské komise pro 
programové období 2014–2020, 

3. zpracování intervenční logiky v souladu s územní dimenzí operačních programů pro 
období 2014–2020, 

4. spolupráci při přípravě, zpracování, projednání a schválení Strategie, včetně jejího 
naplňování, 

5. spolupráci při zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků vyplývajících z realizace 
Strategie, 

6. spolupráci při realizaci navazujících investičních a neinvestičních aktivit v  území 
Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se při společném postupu a spolupráci zavazují dodržet níže uvedené 
podmínky organizace a realizace. 

2. Každá smluvní strana může navrhnout doplnění dalších oblastí spolupráce včetně 
principů spolupráce, organizačních a realizačních kroků. Změny Memoranda mohou 
být provedeny po vzájemných konzultacích a souhlasu všech smluvních stran formou 
písemných dodatků Memoranda. Možnost měnit Memorandum jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

3. Každá ze smluvních stran může Memorandum písemně vypovědět, a to bez uvedení 
důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet měsícem následujícím po 
doručení výpovědi poslední smluvní straně. 

 

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z jeho smluvních stran. 

Smluvní strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli spolupracovat. 

Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání XXX 
konaném dne XXX 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové  na zasedání  XXX 
konaném dne XXX 
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Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Holice  na zasedání XXX konaném 
dne XXX 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Chrudim na zasedání XXX 
konaném dne XXX 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Jaroměř na zasedání XXX 
konaném dne XXX 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Přelouč na zasedání  
XXX konaném dne XXX 
 

 

Na Kunětické hoře dne 30. června 2015 

 
 
………………….                                                      ………………………. 
Ing. Martin Charvát                                                MUDr. Zdeněk Fink 
primátor statutárního města Pardubice                   primátor statutárního města Hradec Králové 
 
 
……………………….. ……………….. 
Mgr. Ladislav Effenberk                                                          Mgr. Petr Řezníček 
starosta města Holice                                                               starosta města Chrudim 
 
 
…………………………….   ……………………………. 
Jiří Kubina  Bc. Irena Burešová 
místostarosta města Jaroměř starostka města Přelouč 
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MEMORANDUM 
o vzájemné spolupráci (dále jen „Memorandum“) 

 
mezi 

 
  
Statutárním městem Pardubice 

zastoupeným primátorem Ing. Martinem Charvátem, sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 
Pardubice,  

Statutárním městem Hradec Králové 

zastoupeným primátorem MUDr. Zdeňkem Finkem, sídlem Československé armády 408, 502 
00 Hradec Králové, 

Univerzitou Pardubice zastoupenou rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc., sídlem 
Studentská 95, 532 10 Pardubice, 

Univerzitou Hradec Králové zastoupenou rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, 
Ph.D., sídlem Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, 

Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou fakultou v Hradci Králové zastoupenou děkanem 
prof. MUDr. RNDr. Miroslavem Červinkou, CSc., sídlem Šimkova 870, 500 38 Hradec 
Králové, 

Univerzitou Karlovou v Praze, Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové zastoupenou 
proděkanem pro vědeckou činnost prof. Ing. Vladimírem Wsólem, Ph.D., sídlem 
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 

Univerzitou obrany – Fakultou vojenského zdravotnictví v Hradci Králové zastoupenou 
děkanem plk. doc. MUDr. Jiřím Páralem, Ph.D., sídlem Třebešská 1575, 500 01 Hradec 
Králové 

 

(dále jen smluvní strany) 
 

Preambule 

1. Statutární města Pardubice a Hradec Králové jsou základním územním samosprávným 
společenstvím občanů, přičemž dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. 

2. Univerzita Pardubice (dále jen „UPa“) byla založena 27. 6. 1950 vládním nařízením, 
o některých změnách v organizaci vysokých škol, č. 81/1950 Sb., jako Vysoká škola 
chemická v Pardubicích. V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a  o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon“) se jedná o veřejnou vysokou školu univerzitního typu. 
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3. Univerzita Hradec Králové (dále jen „UHK) je veřejnou vysokou školou podle zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. UHK byla zřízena zákonem ČNR č. 
375/1992 Sb., ze dne 29. dubna 1992 k 1. červenci 1992, jako Vysoká škola 
pedagogická v Hradci Králové. UHK je veřejnou vysokou školou univerzitního typu.     

4. Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (dále jen „LF HK“), založená 23. října 1945, je 
součástí Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „UK“). Vztah fakulty k univerzitě 
vymezuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a Statut Univerzity 
Karlovy v Praze (dále jen „statut UK“). 

5. Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové (dále jen „FF HK“), zřízená vládním 
nařízením č. 100/1969 Sb. ze dne 31. 7. 1969, je součástí Univerzity Karlovy v Praze 
(dále jen „UK“). Vztah fakulty k univerzitě vymezuje zákon č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů a Statut Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „statut 
UK“).  

6. Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, Univerzita obrany Brno (dále jen 
„FZV“) byla zřízena 1. září 2004 zákonem č. 214/2004 Sb., v souladu se zákonem 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. FZV je jako fakulta Univerzity 
obrany (UO) součástí organizační složky státu Ministerstva obrany (MO), financované 
ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva obrany, a nakládá s přidělenými 
finančními a hmotnými prostředky podle zvláštních právních předpisů. FZV 
uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a expertizní činnost 
zaměřenou na šíření vzdělanosti a vědeckého bádání v oblastech důležitých pro obranu 
České republiky a plnění jejích závazků, zejména ve vojenském zdravotnictví. Ve 
všech svých činnostech dbá na ochranu utajovaných informací podle zvláštních 
právních předpisů.  

7. V území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti existuje neformální spolupráce na 
přípravě a zpracování koncepčních dokumentů, jež jsou z části postupně naplňovány 
v rámci dotačních projektů z operačních programů. Tuto formu spolupráce 
a zkušenosti je možné využít při přípravě společných dokumentů a projektů na 
programové období 2014 – 2020, zejména při využití integrovaných nástrojů rozvoje 
území, mezi které patří integrované teritoriální investice (dále jen „ITI“). Tyto aktivity 
budou realizovány v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti.   

8. Smluvní strany Memoranda mají zájem na vzájemné spolupráci při přípravě, 
zpracování a naplňování Strategie integrované územní investice pro Hradecko-
pardubickou metropolitní oblast (dále jen „Strategie“) a spolupráci přesahující časový 
rámec programového období 2014 – 2020. Uzavření Memoranda je chápáno jako 
otevření prostoru pro vzájemnou diskusi, konzultace, poskytování informací 
a společný postup v souladu s účelem Memoranda. 

 

Účel Memoranda  
V zájmu zajištění společného koordinovaného integrovaného přístupu v  území Hradecko-
pardubické metropolitní oblasti při přípravě, zpracování a naplňování výše uvedené Strategie, 
přípravě a realizaci společných projektů, dalšího rozvoje území a v zájmu efektivního 
využívání prostředků veřejných rozpočtů, se smluvní strany Memoranda dohodly na: 
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1. vymezení společných tematických oblastí v rámci Hradecko-pardubické metropolitní 
oblasti v souladu s návrhem tematických cílů Evropské komise pro programové 
období 2014 – 2020, 

2. zpracování intervenční logiky v souladu s územní dimenzí operačních programů pro 
období 2014 – 2020, 

3. spolupráci při přípravě, zpracování, projednání a schválení Strategie včetně jejího 
naplňování, 

4. spolupráci při zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků vyplývajících z realizace 
Strategie, 

5. spolupráci při realizaci navazujících investičních a neinvestičních aktivit v území 
Hradecko-pardubické metropolitní oblasti. 

 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se při společném postupu a spolupráci zavazují dodržet níže uvedené 
podmínky organizace a realizace. 

2. Každá smluvní strana může navrhnout doplnění dalších oblastí spolupráce včetně 
principů spolupráce, organizačních a realizačních kroků. Změny Memoranda mohou 
být provedeny po vzájemných konzultacích a souhlasu všech smluvních stran formou 
písemných dodatků Memoranda. Možnost měnit Memorandum jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

3. Každá ze smluvních stran může Memorandum písemně vypovědět, a to bez uvedení 
důvodu. Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná běžet měsícem následujícím po 
doručení výpovědi poslední smluvní straně. 

 

Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z jeho smluvních stran. 

Smluvní strany vyjadřují podpisem tohoto Memoranda vůli spolupracovat. 

 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání XXX 
konaném dne XXX 
 
Toto Memorandum bylo schváleno Zastupitelstvem města Hradec Králové na zasedání XXX 
konaném dne XXX 
 
 

Na Kunětické hoře dne 30. června 2015 

 
 
………………….                                                      ………………………. 
Ing. Martin Charvát                                                MUDr. Zdeněk Fink 
primátor statutárního města Pardubice                   primátor statutárního města Hradec Králové 
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……………………….. ……………….. 
prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.              prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. 
rektor Univerzity Pardubice                                   rektor Univerzity Hradec Králové 
 
……………………….. 
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 
děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové  
 
……………………….. 
prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 
proděkan pro vědeckou činnost Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové 
 
……………………….. 
plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D. 
děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové 



VIII. řádného schůze dne 25.6.2015 Strana 1 (celkem 30) 

    Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
 Kancelář primátora 
 

 
 

Zápis 
 

z VIII. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
které se konalo dne 25.6.2015 od  16:00  hodin 

ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 
 
 
Přítomno: 34 členů zastupitelstva  
 
Omluveno: 5 členů zastupitelstva 

 

J e d n á n í 
 

VIII. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil Martin CH A R V Á T,  primátor města. 

Úvodem přivítal přítomné zastupitele i veřejnost. Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku 

zasedání přítomno 24 členů zastupitelstva, v průběhu zasedání se dostavilo dalších 10 členů.  

 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:   (pro 24, zdrž 2, nehl. 8) 
 

- Jiří  R O Z I N E K  

- Jakub  R Y CH T E C K Ý  

- Jan  Ř E H O U N E K  

- Martin  CH A R V Á T   

 

Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení:   (pro 29,  nehl. 5) 
 

- Aleš V A V Ř I Č K A  

- Vladimír M A R T I N E C  

- Martin K O L O V R A T N Í K 

 

Ověřovateli zápisu z minulého VII. řádného zasedání ZmP byli: 

 

- Věra  L A U R Y N O V Á 

- Pavel  S T U D N I Č K A 

 

Písemné připomínky nedošly. Zápis VII. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na 

základě vyjádření ověřovatelů   s c h v á l e n . 

 
Ověřovateli zápisu z VIII. zasedání zastupitelstva města byli jmenováni: 

 

- Václav S N O P E K  

- Jiří L E J H A N E C 
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I. 
Schválení programu zasedání 

 

 

- K. Haas požádal o zařazení informativní zprávy „Plnění Strategického plánu 2013 – 2014“ do programu a 

to jako řádnou zprávu č. 26. 

 

- P. Klimpl požádal o zařazení informativní zprávy „Plnění usnesení ZM/33/2014 ze dne 18.12.2014“ do 

programu a to jako řádnou zprávu č. 27 a projednat ji jako druhý bod zasedání. 

 

Program VIII. zasedání zastupitelstva města včetně změn byl schválen takto: 

                         (pro 29, zdrž. 3, nehl. 2) 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP  
P: Martin Charvát, primátor města 

  

2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  

 

3. Závěrečný účet města Pardubic za rok 2014, Účetní závěrka statutárního města Pardubic za rok 2014    
a IV. změna rozpočtu na rok 2015 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

 

4. Poskytnutí zápůjčky TJ Sokol Pardubice I 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

 

5. Prodloužení termínů splatnosti půjček TJ Synthesia Pardubice 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

 

6. Schválení záměru započtení pohledávky města za TJ Lokomotiva Pardubice 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

 

7. Plnění úkolu ZM/40/2014 ze dne 18. 12. 2014 - Pravidla pro poskytování bezúročných zápůjček               
z rozpočtu statutárního města Pardubice 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

 

8. Prodloužení termínu splatnosti půjčky HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

 

9. Smlouva o poskytnutí dotace RFP a.s. na zřízení přípojek k nemovitostem č.p. 60, 90, 763 a 450 na třídě 
Míru 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  

 

10. Navýšení dotace Sdružení Aviatické pouti 
P: Martin Charvát, primátor města 

 

11. Prominutí dluhu na nájmu 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  

 

12. IPRM "Přitažlivé město" 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  
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13. Memoranda o spolupráci v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  

  

14. Strategický plán rozvoje města Pardubic - Akční plán 2015 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  

  

15. Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s., obsazení dozorčí 
rady VAK Chrudim a.s. 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  

  

16. IPRM sídliště Dukla a Višňovka 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  

  

17. Dotace z Programu podpory kultury 
P: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  

  

18. Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 31.03.2015 
P: Karel Haas, předseda kontrolního výboru  

 

19. Dotace z Programu podpory volného času 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

 

20. Dotace z Programu podpory sportu a rozpočtu města 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

  

21. Dotace z Programu podpory v sociální oblasti 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

  

22. Dotace z Programu podpory služeb sociální prevence 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

  

23. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Duha Pardubice-Popkovice a Staré 
Čívice 
P: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

 

24. Humanitární pomoc Nepálu 
P: Martin Charvát, primátor města 

 

25. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  

 

26. Plnění Strategického plánu 2013 - 2014 
P: Jan Řehounek, náměstek primátora  

 

27. Plnění usnesení ZM/33/2014 ze dne 18.12.2014 – předřazeno a projednáno jako druhý bod programu 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

 

28. Diskuse 
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Informativní zprávy: 
 

Přehled vyplacených náhrad neuvolněným členům ZmP 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

 

Výroční zpráva Nadace pro rozvoj města Pardubic za rok 2014 
P: Martin Charvát, předseda správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubic  

 

 
Na stůl členové ZmP obdrželi tyto materiály: 
 
- Zprávu č. 1 „Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP“ 

- Změnu v příloze u zprávy č. 14 „Strategický plán rozvoje města Pardubic – Akční plán 2015“ 

- Druhou část materiálů pro pondělní IX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic 

 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP  
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města Pardubic  
- Předloženou zprávu okomentoval. 

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl 
Jiří Lejhanec 
Jaroslav Hruška 
Martin Charvát 
Martin Kolovratník 
 
Přijaté usnesení č. 249 Z/2015    (pro 32, nehl. 2)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
předloženou zprávu o činnosti RmP a ZmP od posledního zasedání ZmP. 
 

 
27. 

Plnění usnesení ZM/33/2014 ze dne 18.12.2014  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora  
- Uvedl, že zpráva byla nejprve předložena jako zpráva informativní, ale po dohodě předsedů politických 

klubů byla předložena jako zpráva řádná. 

- Předložil k této zprávě nový návrh na usnesení. (viz přijaté usn. č. 308 Z/2015). 
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V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl 
Karel Haas  
Jan Linhart 
Jiří Rozinek 
Martin Kolovratník 
Martin Charvát 
Václav Snopek 
František Brendl 
 
 
Přijaté usnesení č. 308 Z/2015    (pro 33, nehl. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. B e r e   n a   v ě d o m í  
zprávu o plnění usnesení ZM/33/2014  
 
II. U k l á d á  
Radě města Pardubic postupovat při správě majetku a financí v souladu s návrhy uvedenými ve 
zprávě 
 
 

2. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  
- K projednání zprávy přizván V. Stříteský, předseda komise pro pozemky a reklamu, který podrobněji 

okomentoval návrh na usnesení č. 2.  

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl – požádal o samostatné hlasování o návrhu na usnesení č. 10 
Martin Charvát 
František Brendl 
Otakar Kovařík – požádal o samostatné hlasování o návrzích na usnesení č. 5,6,7,8 - dohromady 
Radim Fülle 
Martin Kolovratník 
Milan Košař 
Aleš Klose 
Karel Haas 
Tomáš Pelikán 
Jaroslav Hruška 
Václav Stříteský 
 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 250 Z/2015    (pro 29, proti 3, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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S c h v a l u j e  
bezúplatný převod části p.p.č. 308 o výměře cca 16 m2 k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního 
města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, do vlastnictví 
Pardubického kraje, IČ 70892822, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2016 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 251 Z/2015    (pro 29, proti 3, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. R u š í  
usnesení ZmP č.1435 Z/2013 ze dne 17.9.2013. 
II. S c h v a l u j e  
1.prodej p.p.č. 1128/1 o výměře 193 m2, p.p.č. 1128/23 o výměře 28 m2, části p.p.č. 1136/11 o 
výměře cca 34 m2 (dle GP č. 7991-38/2015 p.p.č. 1136/11), části p.p.č. 1136/12 o výměře cca 39 m2 
(dle GP č. 7991-38/2015 p.p.č. 1136/12), části p.p.č. 2990/1 o výměře cca 424 m2 (dle GP č. 7991-
38/2015 p.p.č. 2990/1) k.ú. Pardubice společnosti BARTH- media, a.s. ,IČ 25256181, trvale sídlem 
Pardubice 530, Hůrka 1798, Pardubice, za cenu 2.850,-Kč + DPH dle vyjádření ze dne 21.4.2015 
uvedeného v důvodové zprávě. 
2.odkoupení p.p.č. 1131/1 o výměře 127 m2, části p.p.č. 1129/2 o výměře cca 106 m2 (dle GP č. 
7786-75/2014 p.p.č. 1129/3) k.ú. Pardubice od společnosti BARTH- media, a.s. IČ 25256181, trvale 
sídlem Pardubice 530, Hůrka 1798, Pardubice, za cenu 2.850,-Kč + DPH v případě, že pozemky 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH dle vyjádření OMI,EO ze dne 21.4.2015 uvedeného v 
důvodové zprávě. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2016 
 
 
Návrh č. 3  

Přijaté usnesení č. 252 Z/2015    (pro 29, proti 3, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení p.p.č. ****, p.p.č. ****k.ú. Staročernsko od ****, za celkovou cenu 500,- Kč. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2016 
 
 
Návrh č. 4  

Přijaté usnesení č. 253 Z/2015    (pro 29, proti 3, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení p.p.č. ****k.ú. Pardubice od****, za cenu dle zásad pro majetkoprávní vypořádání. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2016 
 
 
Návrh č. 5  



VIII. řádného schůze dne 25.6.2015 Strana 7 (celkem 30) 

Přijaté usnesení č. 254 Z/2015    (pro 33, zdrž. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení části p.p.č. **** k.ú. Černá za Bory od ****, za cenu dle znaleckého posudku č. ****ve 
výši 88.452,-Kč, tj. 378,- Kč/m2 pro investiční akci města "Cyklostezka Černá za Bory - Žižín" po 
schválení finančních prostředků ve změně rozpočtu. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2016 
 
 
Návrh č. 6  

Přijaté usnesení č. 255 Z/2015    (pro 33, zdrž. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení p.p.č. **** k.ú. Černá za Bory od ****, za cenu dle znaleckého posudku č. ****ve výši 
9.828,-Kč, tj. 378,- Kč/m2 pro investiční akci města "Cyklostezka Černá za Bory - Žižín" po schválení 
finančních prostředků ve změně rozpočtu. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2016 
 
 
Návrh č. 7  

Přijaté usnesení č. 256 Z/2015    (pro 33, zdrž. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení části p.p.č. ****, p.p.č. ****k.ú. Černá za Bory od ****,za cenu dle znaleckého posudku 
č. ****ve výši 216.216,-Kč, tj. 378,- Kč/m2 pro investiční akci města "Cyklostezka Černá za Bory - 
Žižín"po schválení finančních prostředků ve změně rozpočtu. 
Z: Dagmar Balousová 
T:30.6.2016 
 
 
Návrh č. 8  

Přijaté usnesení č. 257 Z/2015    (pro 33, zdrž. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
odkoupení části p.p.č. **** Černá za Bory od **** za cenu dle znaleckého posudku č. ****ve výši 
216.972,- Kč, tj. 378,- Kč/m2 pro investiční akci města "Cyklostezka Černá za Bory - Žižín" po 
schválení finančních prostředků ve změně rozpočtu. 
Z: Dagmar Balousová 
T: 30.6.2016 
 
 
Návrh č. 9  

Přijaté usnesení č. 258 Z/2015    (pro 29, proti 3, nehl. 2) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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I. R u š í  
usnesení ZmP ze dne 21.6.2011 č.318 Z/2011 bod 1. 
 
II. S c h v a l u j e  
směnu p.p.č. 3000/15 o výměře 306 m2, p.p.č. 3000/16 o výměře 140 m2, p.p.č. 3000/17 o výměře 
148 m2, p.p.č. 3000/18 o výměře 411 m2, p.p.č. 3000/19 o výměře 10 m2 k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, a 
p.p.č. 2152/5 o výměře 199 m2, p.p.č. 4453/3 o výměře 383 m2, p.p.č. 2643/1 o výměře 384 m2 k.ú. 
Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice, formou vzájemných bezúplatných převodů. 
Z:Dagmar Balousová 
T:30.6.2016 
 
 
 
Návrh č. 10  

Přijaté usnesení č. 259 Z/2015    (pro 25, proti 4, zdrž.  zdrž. 1) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
směnu p.p.č. 3000/20 o výměře 1594 m2, p.p.č. 3000/21 o výměře 2821 m2 k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, a 
p.p.č. 3000/3 o výměře 3672 m2, p.p.č. 3000/23 o výměře 257 m2, p.p.č. 3000/25 o výměře 46 m2, 
p.p.č. 4719 o výměře 32 m2, st.p.č. 3797/3 o výměře 23 m2, p.p.č. 2803/17 o výměře 335 k.ú. 
Pardubice ve vlastnictví statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice, formou vzájemných bezúplatných převodů. Uzavřené smluvní vztahy na p.p.č.3000/3 
k.ú.Pardubice budou převedeny na nabyvatele. 
Z:Dagmar Balousová 
T:30.6.2016 
 

 
3. 

Závěrečný účet města Pardubic za rok 2014, Účetní závěrka statutárního města 
Pardubic za rok 2014 a IV. změna rozpočtu na rok 2015  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora  
- Uvedl, že zpráva má téměř 300 stránek, celý materiál rozdělen do 6ti částí, 3 samostatné výtisky – 

přílohy velice obsáhlé. Celý materiál prošel korekcí ve vedení města, na kolegiu starostů, ve finančním 

výboru a na schůzi rady města. Účetní závěrky byly uzavřeny se závěrem, že nebyly zjištěny žádné chyby 

a nedostatky. Okomentoval jednotlivé návrhy na usnesení 

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Jakub Rychtecký - požádal o drobnou změnu v návrhu usnesení a to: 

- Přesun (č. 17, str. 256) ve výši Kč 130,0 tis. z položky „Strojní investice“ na položku „ZŠ Závodu 
míru – příspěvek na investice“. 

- Přesun (č. 17, str. 256) ve výši Kč 45,0 tis. z položky „Strojní investice“ na položku „ZŠ Waldorfská 
– příspěvek na investice“. 
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- Přesun (č. 17, str. 256) ve výši Kč 70,0 tis. z položky „Strojní investice“ na položku „ZŠ Ohrazenice 
– příspěvek na investice“. 

Předkladatel tento návrh akceptoval. 
 
Karel Haas – požádal o samostatné hlasování o řádcích -  str. 232 – položky č. 24, 25, 26, 27, 28, 51,       
                                           52, 68 

str. 256 - přesuny č. 26, 27 
str. 257 –přesuny č. 26, 27, 47,  

Martin Charvát 
Vítězslav Štěpánek 
Jan Linhart –  požádal o samostatné hlasování k bodu č. 9,  

podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh na usn. č. 13) 
Václav Brož 
Václav Snopek 
Miroslav Rubeš 
František Brendl 
Petr Klimpl 
Tomáš Pelikán 
 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 260 Z/2015    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 3)    

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
s celoročním hospodařením statutárního města Pardubic za rok 2014 bez výhrad. Zpráva o 
přezkoumání hospodaření statutárního města Pardubic za rok 2014 je součástí přílohy této zprávy. 
(strana 10 - 195 předloženého materiálu). 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 261 Z/2015    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 3)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
účetní závěrku statutárního města Pardubic za rok 2014 včetně městských obvodů sestavenou k 
31.12.2014 (rozvahový den). Účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách 
vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha) je součástí přílohy této zprávy. (strana 196 - 
223 předloženého materiálu) 
 
 
 

 

 

Návrh č. 3  

Přijaté usnesení č. 262 Z/2015    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 3)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
rozdělení nevyčerpaných finančních prostředků z hospodaření města Pardubic za rok 2014 dle 
předloženého návrhu, který je součástí přílohy této zprávy. (strana 224 - 233 předloženého 
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materiálu),  
včetně schválených změn : 
 zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2014: 

- Ve výši Kč 840,0 tis. položka „Multimodální uzel veřejné dopravy „Přednádraží“ – návrh 
stavby Terminál B“ (str. 232, ř. 68) – Hlasování č. 13: Pro 24, proti 2, zdrželo se 5 – Schváleno  

 
- Ve výši Kč 150,0 tis. položka „Pohoštění“ (str. 232, ř. 25) – Hlasování č. 14: Pro 22, Proti 5, 

Zdrželo se 4 – Schváleno 
 

 
- Ve výši Kč 100,0 tis. položka „Dary“ (str. 232, ř. 26) – Hlasování č. 15: Pro 23, Proti 3, Zdrželo 

se 4 – Schváleno 
 

- Ve výši Kč 400,0 tis. položka „Prezentace města (str. 232, ř. 27) – Hlasování č. 16: Pro 23, 

Proti 7, Zdrželo se 2 – Schváleno 
 

- Ve výši Kč 180,0 tis. položka „Komunikace s veřejností“ (str. 232, ř. 28) – Hlasování č. 17: Pro 

22, Proti 5, Zdrželo se 2 – Schváleno 

 
- Ve výši Kč 400,0 tis. položka „Cenová mapa stavebních pozemků“ (str. 232, ř. 52) – 

Hlasování č. 19: Pro 20, Proti 8, Zdrželo se 3 – Schváleno 
 

- Ve výši Kč 500,0 tis. položka „NP – areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)“ (str. 232, ř. 
51) – Hlasování č. 18 – Pro 19, Proti 4, Zdrželo se: 8 – Neschváleno 
 

- Přesun ve výši Kč 500,0 tis. z neschválené položky „NP – areál Tesla Kyjevská (opravy, 
údržba, služby)“ do „Havarijní rezervy“ (str. 232, ř. 24) – Hlasování č. 25: Pro 30, Proti 0, 

Zdrželo se 1 – Schváleno 
 

 
Návrh č. 4  

Přijaté usnesení č. 263 Z/2015    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 3)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
IV. změnu rozpočtu města Pardubic na rok 2015 včetně přesunů finančních prostředků, které jsou v 
kompetenci RmP. (strana 234 - 257 předloženého materiálu) 
 
 
 

 

Návrh č. 5  

Přijaté usnesení č. 264 Z/2015    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 3)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
IV. změnu rozpočtu města Pardubic na rok 2015 včetně finančních přesunů, které jsou v 
kompetenci ZmP, změny závazných ukazatelů a aktualizace sociálního fondu. (strana 234 - 262 
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předloženého materiálu),  
včetně schválených změn: 

- Přesun (č. 26, str. 256) ve výši Kč 423,5 tis. z položky „Projektové dokumentace“ na položku 
„Letní stadion – studie využití areálu“ – Hlasování č. 20: Pro 23, Proti 5, Zdrželo se 2 – 

Schváleno 

 
- Přesun (č. 26, str. 256) ve výši Kč 453,8 tis. z položky „Projektové dokumentace“ na položku 

„Odborný posudek a konzultační činnost“ – Hlasování č. 21: Pro 17, Proti 3, Zdrželo se 6 – 

Neschváleno 

- Přesun (č. 27, str. 256,257) ve výši Kč 1 000,0 tis. z položky „Demolice areálu ve vlastnictví 
města“ na položku „Areál Tesla Kyjevská – externí služby“ – Hlasování č. 23: Pro 18, Proti 7, 

Zdrželo se 3 – Neschváleno 

 

- Přesun (č. 26, str. 256,257) ve výši Kč 1 800,0 tis. z položky „Projektové dokumentace“ a 
přesun (č. 47, str. 257) ve výši Kč 1 300,0 tis. z položky „Areál MAS Dukla – PD ve vazbě na 
stávající studii“ na položku „Areál MAS Dukla – urbanisticko-architektonická soutěž“ 
v celkové výši Kč 3 200,0 tis. – Hlasování č. 26: Pro 19, Proti 4, Zdrželo se 6 – Neschváleno  

 
 
Návrh č. 6  

Přijaté usnesení č. 265 Z/2015    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 3)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
změnu systému finančního vypořádání jednotlivých Programů podpory (PP sportu, kultury, volného 
času, cestovního ruchu, bezbariérovosti, zdravotní oblasti - správce 1734 Odbor školství, kultury a 
sportu, PP v sociální oblasti - správce 6131 Odbor sociálních věcí a PP ekologické výchovy a osvěty - 
správce 1015 Odbor životního prostředí). Správce rozpočtových prostředků v rámci stanoveného 
časového harmonogramu k příslušnému finančnímu vypořádání hospodaření města požádá o 
zapojení nevyčerpaných finančních prostředků do aktuálního rozpočtu města v rámci finančního 
vypořádání hospodaření města. Tato změna systému je platná od finančního vypořádání za rok 
2015. 
 
 
Návrh č. 7  

Přijaté usnesení č. 266 Z/2015    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 3)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 45 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2016 na 
realizaci projektu "Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
Předpokládaná výše finančních prostředků bude upravena ve vazbě na výsledek výběrového řízení. 
 
 
Návrh č. 8  

Přijaté usnesení č. 267 Z/2015    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 3)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
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vyčlenění finančních prostředků v celkové výši Kč 2 228,7 tis. v rozpočtech města Pardubic 2016-
2024 na následnou péči k dotačnímu projektu Revitalizace zahrad u škol na území MO III - Studánka 
a to: na rok 2016 ve výši Kč 338,0 tis., na rok 2017 ve výši Kč 287,0 tis. a na období let 2018 - 2024 
ve výši Kč 229,1 tis. na každý rok. 
 
 
Návrh č. 9  

Přijaté usnesení č. 268 Z/2015    (pro 21, pro 3, zdrž. 7, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 000,0 tis. z "Obecné rezervy 
rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "RFP a.s. - zvýšení základního kapitálu" 
(správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. 
II. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 4 000,0 tis. o očekávaný příjem investiční dotace z 
rozpočtu Pardubického kraje na pořízení multifunkční kostky do Tipsport arény v Pardubicích (RFP, 
a.s.) a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "Dotace Pk - multifunkční kostka do 
Tipsport arény - RFP, a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Návrh č. 10  

Přijaté usnesení č. 269 Z/2015    (pro 30, zdrž. 1, nehl. 3)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Zastupitelstvu města Pardubic schválit zvýšení základního kapitálu společnosti Rozvojový fond 
Pardubice a.s., se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 252 91 408, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 1822 
takto: 
1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 12.000.000,-- Kč (slovy dvanáct milionů korun 
českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se 
nepřipouští. 
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 12 (dvanáct) kusů kmenových akcií společnosti o 
jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) vydaných jako cenné papíry na 
jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předchozím 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) v platném znění, (dále též jen "ZoK"), 
o přednostním právu akcionářů na upsání nových akcií ve spojení s ustanovením § 485, odstavce 1) 
ZoK se nepoužije, neboť všechny Akcie mají být upsány jediným akcionářem společnosti. 
4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, 
veřejnoprávní korporaci, Statutární město Pardubice - IČO 002 74 046, (dále též jen "Zájemce"). 
5. Akcie je možno upsat ve lhůtě jednoho měsíce, 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 jednoho týdne ode dne zápisu 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 
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o jmenovité hodnotě 1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) bude upsána emisním kursem 
1,000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). 
8. Celý emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce jako upisovatel povinen splatit peněžitým vkladem 
nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání Akcií, a to složením na účet společnosti číslo 
……..vedený u společnosti Československá obchodní banka a.s. 
 
 
Návrh č. 11  

Přijaté usnesení č. 270 Z/2015    (pro 30, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 096,7 tis. o předpokládaný příjem dotace na realizaci 
akce "IPRM Hřiště Sokolovská" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu položka "IPRM Hřiště 
Sokolovská - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 370,0 tis. z položky "Obecná 
rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "IPRM Hřiště Sokolovská - vlastní 
zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Realizace investiční akce je 
podmíněna přijetím dotace. 
 
 
Návrh č. 12  

Přijaté usnesení č. 271 Z/2015    (pro 29, zdrž. 2, nehl. 3) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Snížení výdajové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. položka "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 
598 - Ekonomický odbor) a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka " Transfer na MO VII - 
kanalizace Doubravice" ve stejné výši. Jedná se o finanční podíl města na realizaci akce kanalizace 
Doubravice, kterou bude realizovat MO VII Rosice n/L. 
 
 
Návrh č. 13  

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 6, proti 12, zdrž. 11, nehl. 5) 

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  

zařadit výroční zprávy podniků, kde má město Pardubice více než 25% podíl jako samostatné zprávy 

jednání zastupitelstva 

T: 30.9.2015 

P: primátor 

 

Přílohy usnesení jsou zveřejněny na odkazu:  http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-
magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-mesta/hospodareni-mesta-1/ 
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4. 
Poskytnutí zápůjčky TJ Sokol Pardubice I  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

- Uvedl, že jedná se o medializovanou problematiku. Informoval o tom, že tato zápůjčka je poslední 

částka, aby bylo dokončeno předfinancování dotačního projektu – „III etapa modernizace 

sportovního areálu TJ Sokol Pardubice I“. Poté můžou být vyplaceny dotace – jedná se o finanční 

dokončení projektu. 

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Karel Haas 
Václav Snopek 
Aleš Uchytil 
Jan Řehounek 
Otakar Kovařík 
Aleš Vavřička 
Radim Fülle 
Věra Laurynová 
František Brendl 
 
 
Přijaté usnesení č. 273 Z/2015    (pro 28, zdrž. 1, nehl. 5)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši Kč 10 000,0 tis. Tělocvičné jednotě Sokol Pardubice I, IČ: 
00527785, se splatností do 31. 12. 2015, která bude použita na předfinancování dotačního projektu 
III. etapy modernizace Sportovního areálu Tělocvičné jednoty Sokol Pardubice I. Finanční 
prostředky budou vyčleněny z "Obecné rezervy rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). Návrh 
smlouvy o zápůjčce je přílohou tohoto usnesení. 
 
 

 
5. 

Prodloužení termínů splatnosti půjček TJ Synthesia Pardubice  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

- Okomentoval předložené návrhy na usnesení a požádal o drobné úpravy, které byly zapracovány do 

jednotlivých návrhů:  
 

Do prvních dvou návrhů na usnesení - doplnění věty „s tím, že v přiloženém návrhu dodatku č. 2 se 
vypouští čl. III. odst. 3 a 4.“  
 

Do třetího návrhu na usnesení doplnit text: „s tím, že v přiloženém návrhu dodatku č. 2 se 
vypouští čl. IV. odst. 3 a 4. a doplňuje se v čl. III. nový odst. 9 tohoto znění: 
"Pro případ, že zapůjčitel využije svého předkupního práva dle čl. III. tohoto dodatku, zavazuje se 
vydlužiteli využívat areál loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia po dobu splácení zápůjčky pouze 
pro vodní sporty. Stejně tak se TJ Synthesia zavazuje užívat areál loděnice jen pro vodní sporty." 
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V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl – požádal o samostatné hlasování o návrhu na usnesení č. 3 
František Brendl 
Aleš Vavřička – podal nový návrh na usnesení (viz přijaté usn. č. 277 Z/2015) 
Jan Linhart  
Otakar Kovařík – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh na usn. č. 5) 
Martin Kolovratník 
Jan Řehounek 
 
 

Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 274 Z/2015    (pro 23, zdrž. 7, nehl. 4)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 400.000,- Kč poskytnuté TJ Synthesia Pardubice 
o.s., IČ: 00654833, z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 7. 4. 2014, a to do 31. 10. 2015 dle dodatku č. 
2 ke smlouvě o zápůjčce, který je přílohou tohoto usnesení, s tím, že v přiloženém návrhu dodatku 
č. 2 se vypouští čl. III. odst. 3 a 4. 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 275 Z/2015    (pro 23, zdrž. 7, nehl. 4)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 7,000.000,- Kč poskytnuté TJ Synthesia Pardubice 
o.s., IČ: 00654833, z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 15. 10. 2014, a to do 31. 10. 2015 dle dodatku 
č. 1 ke smlouvě o zápůjčce, který je přílohou tohoto usnesení, s tím, že v přiloženém návrhu 
dodatku č. 1 se vypouští čl. III. odst. 3 a 4. 
 
 
Návrh č. 3  

Přijaté usnesení č. 276 Z/2015    (pro 22, zdrž. 8, nehl. 4)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodloužení termínu splatnosti půjčky ve výši 2,500.000,- Kč poskytnuté TJ Synthesia Pardubice 
o.s., IČ: 00654833, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 10. 6. 2013, a to do 30. 12. 2030, vč. dohody o 
zřízení předkupního práva (formou věcného práva) dle dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce, který je 
přílohou tohoto usnesení, s tím, že v přiloženém návrhu dodatku č. 2 se vypouští čl. IV. odst. 3 a 4. a 
doplňuje se v čl. III. nový odst. 9 tohoto znění: 
"Pro případ, že zapůjčitel využije svého předkupního práva dle čl. III. tohoto dodatku, zavazuje se 
vydlužiteli využívat areál loděnice oddílu kanoistiky TJ Synthesia po dobu splácení zápůjčky pouze 
pro vodní sporty. Stejně tak se TJ Synthesia zavazuje užívat areál loděnice jen pro vodní sporty." 
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Návrh č. 4  

Přijaté usnesení č. 277 Z/2015    (pro 22, proti 1, zdrž. 5, nehl. 6)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
při zpracování smluv o poskytování dotací či půjček použít následující zásady: 
Platnost pro příjemce dotace či půjčky na spolufinancování projektů z ROP, IPRM, IROP apod. 
- Příjemce dotace se zavazuje, že udrží využití účelu dotace dle znění žádosti o dotaci z operačních 
programů (např. ROP, IROP, IPRM...) či jiných dotací po dobu 15ti let od data přijetí dotace či 
půjčky od MmP. Po dohodě je tuto dobu možno zkrátit, maximálně však o 5 let. 
Pokud se tak nestane, je příjemce dotace či půjčky povinen tuto dotaci nebo půjčku do jednoho 
roku na výzvu vrátit MmP. 
 
 
Návrh č. 5  

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 10, proti 10, zdrž. 9, nehl. 5)  

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

N a v r h u j e  

přesunout zprávu č. 5 na jednání ZmP, které proběhne 29.6.2015 

 
 

6. 
Schválení záměru započtení pohledávky města za TJ Lokomotiva Pardubice  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

- Případ, který se řeší dlouhodobě, v důvodové zprávě je podrobně okomentován popis problematiky 

od roku 2006.  

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Karel Haas 
Pavel Studnička 
Jiří Hájek 
František Brendl 
Martin Charvát 
Václav Snopek 
 
 

Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 278 Z/2015    (pro 26, nehl. 8)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr uzavřít kupní smlouvu mezi statutárním městem Pardubice jako kupujícím a TJ Lokomotiva 
Pardubice, IČ: 15049680, jako prodávajícím na koupi pozemku označeného jako stavební parcela č. 
4194 v katastrálním území Pardubice, jehož součástí je stavba bez čp/če - objekt občanské 
vybavenosti, a pozemku označeného jako pozemková parcela č. 2168/12 v katastrálním území 
Pardubice (v lesoparku na sídlišti Dukla), a to za kupní cenu v maximální výši 3,184.700,- Kč 
(přičemž daň z nabytí nemovitých věcí uhradí dle zákona prodávající) a dohodu o započtení kupní 
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ceny vůči pohledávce města za TJ Lokomotiva Pardubice, IČ: 15049680, z titulu smlouvy o půjčce ze 
dne 20. 10. 2006, ve výši 3,184.700,- Kč. Předmět kupní smlouvy je identifikován ve znaleckém 
posudku č. 1107/2015 Ing. Vratislava Knittela ze dne 27. 4. 2015 (s výjimkou p.p. č. 2168/50 v k.ú. 
Pardubice, která již byla převedena). Realizační smlouvy budou ZmP předloženy ke schválení v září 
2015. 
Z: Ing. Helena Dvořáčková a Ing. Jiří Rozinek 
T: 30. 9. 2015 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 279 Z/2015    (pro 26, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodloužení termínu splatnosti jistiny půjčky ve výši 3,184.700,- Kč, poskytnuté TJ Lokomotiva 
Pardubice, IČ: 15049680, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 20. 10. 2006, a to do 31. 12. 2015 dle 
dodatku č. 7 ke smlouvě o půjčce, který je přílohou tohoto usnesení. 
 

 
7. 

Plnění úkolu ZM/40/2014 ze dne 18. 12. 2014 - Pravidla pro poskytování 
bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Pardubice  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

- Upozornil na to, že v pravidlech se jedná o 3 zásadní věci, které jsou uvedeny v návrhu na usnesení 

– „zápůjčky budou poskytovány pouze bezúročné, pouze subjektům, které nejsou založeny za 

účelem podnikání a pouze ve výjimečných případech“. 

- Do přílohy bude doplněn bod k) závazek vydlužitele využívat majetek získaný či zhodnocený ze 

zápůjčky v souladu s účelem, pro který byl vydlužitel založen.  

 

V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Karel Haas 
Jiří Lejhanec 
Martin Kolovratník 
Václav Snopek 
 
 
Přijaté usnesení č. 280 Z/2015    (pro 28, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Pravidla pro poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Pardubice, přičemž 
zápůjčky budou poskytovány pouze bezúročné, pouze subjektům, které nejsou založeny za účelem 
podnikání a pouze ve výjimečných případech (na předfinancování dotací apod.). Pravidla pro 
poskytování bezúročných zápůjček z rozpočtu statutárního města Pardubice jsou přílohou tohoto 
usnesení. 
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8. 
Prodloužení termínu splatnosti půjčky HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s.  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátora  

- V žádosti je uvedeno, že i přes dobré ekonomické výsledky v letošním roce, není možné uhradit 

závazky k datu původní splatnosti, aniž by se klub dostal do platební neschopnosti. Je navrženo 

posunout původní termín do 01.07.2017. 
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
František Brendl 
Věra Laurynová 
Jan Řehounek 
Aleš Vavřička 
 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 281 Z/2015    (pro 28, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
prodloužení termínu splatnosti jistiny půjčky ve výši 1,636.584,75 Kč, poskytnuté HC ČSOB 
Pojišťovna Pardubice a.s., IČ: 60112476, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 19. 7. 2011, a to do 31. 7. 
2017 dle dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce, který je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 282 Z/2015    (pro 28, proti 1, zdrž. 1, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 636,5 tis. o plánovaný příjem splátky půjčených 
prostředků od HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. a zároveň snížení výdajové části rozpočtu položka 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
 

9. 
Smlouva o poskytnutí dotace RFP a.s. na zřízení přípojek k nemovitostem č.p. 60, 

90, 763 a 450 na třídě Míru  
 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  

- Primátor M. Charvát okomentoval předložený materiál. 

 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 283 Z/2015    (pro 30, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši Kč 92.899,54 Rozvojovému fondu Pardubice a.s., IČ 
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25291408, se sídlem třída Míru 90, 530 02 Pardubice, na krytí 50% skutečně vynaložených nákladů 
na zřízení přípojek k nemovitostem č.p. 60, 90, 763 a 450 na třídě Míru. Smlouva o poskytnutí 
dotace tvoří přílohu tohoto usnesení. 
Z: Ing. Koblížková 
T: 31.7.2015 
 

 
10. 

Navýšení dotace Sdružení Aviatické pouti  
 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města Pardubic 

- Informoval o problémech s výší nájemného, pro příští roky by mělo být Ministerstvo obrany 

spolupořadatelem této akce.  
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Jan Mazuch 
Martin Kolovratník – podal nový návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh na usnesení) 
Radim Fülle 
Libor Slezák  
Jakub Rychtecký  
 
 
Přijaté usnesení č. 284 Z/2015     (pro 25, zdrž. 3, nehl. 6)   

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 150,0 tis. z položky "Obecná 
rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Dotace Sdružení Aviatické pouti, 
Pražská179, letiště Pardubice, 530 06 Pardubice 6, IČO: 64242943 - Aviatická pouť" (správce 1734 - 
Odbor školství, kultury a sportu).  
 

 

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 6, proti 7, zdrž. 15, nehl. 6)  

 
Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  

Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 75,0 tis. z položky "Obecná 

rezerva" (správce 598 - Ekonomický odbor) na položku "Dotace Sdružení Aviatické pouti, Pražská179, 

letiště Pardubice, 530 06 Pardubice 6, IČO: 64242943 - Aviatická pouť" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu).  

 
 

11. 
Prominutí dluhu na nájmu  

 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  

- Primátor M. Charvát uvedl zprávu s tím, že všechny informace jsou uvedeny v důvodové zprávě. 

 
Bez rozpravy 



VIII. řádného schůze dne 25.6.2015 Strana 20 (celkem 30) 

 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 9, proti 16, zdrž. 5, nehl. 4)  

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  

prominutí dluhu na nájmu panu ****, trvale hlášen **** Pardubice, ve výši 77.793,- Kč. 

 
 

12. 
IPRM "Přitažlivé město"  

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- Okomentoval předložené návrhy na usnesení. 
 
V rozpravě vystoupil:  viz zvukový záznam 
František Brendl 
 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 285 Z/2015    (pro 28, nehl. 6)  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Oznámení o změně č. 18 Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město", které je 
uvedeno v příloze č. 1 a tvoří nedílnou součást usnesení a jehož předmětem je snížení hodnoty 
indikátoru "074270 Počet zapojených partnerů". 
 
 

Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 286 Z/2015    (pro 28, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 12 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Pardubic 
"Přitažlivé město" č. SV/001/D12. Dodatek č. 12 je uveden v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást 
tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 3  

Přijaté usnesení č. 287 Z/2015    (pro 28, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
Aktuální informace o stavu realizace IPRM "Přitažlivé město". 
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13. 
Memoranda o spolupráci v území Hradecko-pardubické metropolitní oblasti  

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- V důvodové zprávě je popsáno, že město Pardubice bude nositelem ITI pro Hradecko – pardubickou 

aglomeraci.  
- Informoval o tom, že dne 30.06.2015 bude na Kunětické hoře podepsáno Memorandum o 

vzájemné spolupráci, které bude potvrzovat zajištění principů partnerství při přípravě Strategie. 
 

V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Petr Klimpl 
Václav Snopek 
 
 
Přijaté usnesení č. 288 Z/2015    (pro 28, zdrž. 1, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh Memorand o spolupráci v rámci Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické 
aglomerace, která jsou přílohou tohoto usnesení. 
 
 

14. 
Strategický plán rozvoje města Pardubic - Akční plán 2015  

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- Upozornil na dodatek, který byl členům zastupitelstva města předložen na stůl – jedná se o drobné 

úpravy v tabulce, kde jsou vypuštěny částky na náklady u řádků -  Automatické mlýny a Terminál B – 

návrh stavby. 
 
 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
František Brendl – podal nový návrh na usnesení (viz. přijaté usn. č. 290 Z/2015) 
Martin Charvát 
Jan Linhart  
Vítězslav Štěpánek 
Radim Fülle 
 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 289 Z/2015    (pro 24, proti 1, zdrž. 5, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Akční plán na rok 2015 v rámci dokumentu Strategický plán rozvoje města Pardubic 2014 - 2025 v 
rozsahu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 290 Z/2015    (pro 22, proti 2, zdrž. 4, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
se zachováním řádku týkajícího se Terminálu B v akčním plánu. 
 
 

15. 
Delegování zástupce města na valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s., 

obsazení dozorčí rady VAK Chrudim a.s.  
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora 

- Po diskusi stáhl předložené návrhy na usnesení. 

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
František Brendl 
Petr Klimpl – požádal o samostatné hlasování o jednotlivých usneseních 
Karel Haas 
Jan Němec 
Miroslav Čada 
Radim Fülle 
Martin Kolovratník 
Otakar Kovařík 
Libor Slezák 
Jan Řehounek 
František Brendl 
Václav Snopek 
 
Návrh č. 1  

Stažený návrh na usnesení  

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  

rozšíření delegování zástupců města na valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. a to tak, že 

zástupcem města delegovaným na nejbližší valnou hromadu společnosti Přístav Pardubice a.s. s 

datem konání dne 29. 6. 2015 pan ****.  

 

 

Návrh č. 2  

Stažený návrh na usnesení  

 

Zastupitelstvo města Pardubic 

S c h v a l u j e  

návrh města Pardubice na obsazení dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. a to 

tak, aby město zastupoval pan **** 
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16. 
IPRM sídliště Dukla a Višňovka  

 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- Stručně okomentoval předloženou zprávu. 
 

Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 291 Z/2015    (pro 29, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
zprávu o aktuálním stavu IPRM sídliště Dukla a Višňovka. 
 

 
17. 

Dotace z Programu podpory kultury  
 
Zpravodaj: Jiří Lejhanec, člen zastupitelstva města  

- Jedná se o dotace nad 50 tisíc, které musí být schvalovány zastupitelstvem města. 
 

V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Otakar Kovařík 
Karel Haas 
Martin Kolovratník 
František Weisbauer 
Jan Mazuch 
Martin Charvát 
 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 292 Z/2015    (pro 21, proti 1, zdrž. 7, nehl. 5) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory kultury subjektům uvedeným v tabulce, která je přílohou usnesení č. 1 této 
zprávy, a to ve výši uvedené ve sloupci "Navrhované prostředky". 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 293 Z/2015    (pro 21, proti 1, zdrž. 7, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 1 - č. 7 tohoto usnesení. 
 
Přílohy usnesení č. 293 Z/2015 budou zveřejněny na odkazu 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejnapodpora-dotace-a-granty/dotacni-smlouvy/ až po 
jejich podpisu oběma smluvními stranami. 
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18. 

Kontrolní zpráva o plnění usnesení ZmP ke dni 31.03.2015  
 
Zpravodaj: Karel Haas, člen zastupitelstva města  

- Kontrolní výbor (dále KV) na svém zasedání 03.06.2015 zvolil místopředsedou KV pana Víta Ulrycha. 

- KV dokončil první kontrolní podnět v tomto volebním období, který se týkal odpisu zmařených 

investic odboru majetku a investic na centru volnočasových aktivit. KV shledal nehospodárnost, ale 

ne protiprávnost. 

 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 294 Z/2015    (pro 28, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení ponechat usnesení č.: 
1645/2014 odst. II; 1698/2014; 1699/2014 odst. II; 1703/2014; 1705/2014; 1713/2014; 1715/2014; 
1773/2014; 1820/2014 odst. III; 1919/2014; 109/2015. 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 295 Z/2015    (pro 28, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
v evidenci plnění usnesení vyřadit ze sledování usnesení č.: 
1552/2009; 673/2012; 1424/2013; 50/2014; 1700/2014; 1701/2014 odst. II; 1702/2014; 1704/2014; 
1706/2014; 1707/2014; 1708/2014; 1709/2014; 1716/2014; 1922/2014; 125/2015 odst. V.  
 

 
19. 

Dotace z Programu podpory volného času  
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

- Jedná se o jednu dotaci nad 50 tisíc pro Dům dětí a mládež ALFA Pardubice. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 296 Z/2015    (pro 29, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory volného času žadateli Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice - Polabiny, Družby 
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334, IČ 48161233, na pořádání letních táborů ve výši 81.691 Kč. 
 
 
 

Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 297 Z/2015    (pro 29, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Dům dětí a mládeže ALFA 
Pardubice-Polabiny, Družby 334, IČ 48161233, na pořádání letních táborů, která je přílohou č. 1 
návrhu usnesení č. 2. 
 
 

20. 
Dotace z Programu podpory sportu a rozpočtu města  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 298 Z/2015    (pro 30, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí investičních dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 1, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 299 Z/2015    (pro 30, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí neinvestičních dotací z Programu podpory sportu subjektům uvedeným v tabulce č. 2, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Návrh č. 3  

Přijaté usnesení č. 300 Z/2015    (pro 30, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 1 - č. 13 tohoto usnesení. 
 
Přílohy usnesení č. 300 Z/2015 budou zveřejněny na odkazu 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejnapodpora-dotace-a-granty/dotacni-smlouvy/ až po jejich 
podpisu oběma smluvními stranami. 
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21. 
Dotace z Programu podpory v sociální oblasti  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  

- Stručně okomentoval předloženou zprávu. 

 
Bez rozpravy 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 301 Z/2015    (pro 28, zdrž. 1 nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory v sociální oblasti v částkách nad 50 000,- Kč subjektům uvedeným v tabulce, 
která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1 této zprávy. 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 302 Z/2015    (pro 28, zdrž. 1 nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 1 - 46 návrhu usnesení č. 2 této 
zprávy. 
 
Přílohy usnesení č. 302 Z/2015 budou zveřejněny na odkazu 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejnapodpora-dotace-a-granty/dotacni-smlouvy/ až po jejich 
podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 

22. 
Dotace z Programu podpory služeb sociální prevence  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
 
Bez rozpravy 
 

Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 303 Z/2015    (pro 27, zdrž. 1 nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
z Programu podpory služeb sociální prevence v částkách nad 50 000,- Kč subjektům uvedeným v 
tabulce, která je přílohou č. 1 návrhu usnesení č. 1 této zprávy. 
 
 
Návrh č. 2  

Přijaté usnesení č. 304 Z/2015    (pro 28, zdrž. 1 nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 



VIII. řádného schůze dne 25.6.2015 Strana 27 (celkem 30) 

S c h v a l u j e  
uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle příloh č. 1 - 15 usnesení č. 2 této zprávy. 
 
Přílohy usnesení č. 304 Z/2015 budou zveřejněny na odkazu 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejnapodpora-dotace-a-granty/dotacni-smlouvy/ až po jejich 
podpisu oběma smluvními stranami. 
 

 
23. 

Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Duha 
Pardubice-Popkovice a Staré Čívice  

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 305 Z/2015    (pro 29, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
s účinností od 1.9.2015 dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola 
Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice, IČ 75018306, sídlem Pražská 89, Pardubice 530 06 ve 
znění přílohy tohoto usnesení. 
 
 

24. 
Humanitární pomoc Nepálu  

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města Pardubic 

 
V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Jan Linhart – podal pozměňující návrh na usnesení (viz nepřijatý návrh) 
 
Návrh č. 1  

Přijaté usnesení č. 306 Z/2015    (pro 29, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města ve výši Kč 250.000,- Kč z položky 
"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - ekonomický odbor) na položku "Humanitární pomoc" 
(správce 414 - kancelář primátora) na poskytnutí peněžního daru na zmírnění následků ničivého 
zemětřesení v Nepálu. Pomoc bude poskytnuta jako peněžní dar na konto humanitární organizace 
ADRA nebo Člověk v tísni a to na jasně definovaný konkrétní projekt.  
 
 
Návrh č. 2  

Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat  (pro 7, proti 10, zdrž. 11 nehl. 6) 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 
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S c h v a l u j e  

přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města ve výši Kč 250.000,- Kč z položky 

"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - ekonomický odbor) na položku "Humanitární pomoc" 

(správce 414 - kancelář primátora) na poskytnutí peněžního daru na zmírnění následků ničivého 

zemětřesení v Nepálu. Pomoc bude poskytnuta jako peněžní dar na konto humanitární organizace 

DANEBAD Ing. Oldřicha Bubáka, a to na jasně definovaný konkrétní projekt.  

  

 
 

25. 
Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  

 
Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora  

- Primátor M. Charvát uvedl, že se jedná o systémové opatření, které vychází z předchozích usnesení 

zastupitelstva – systémová dotace. 
 

V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Jakub Rychtecký 
 
Přijaté usnesení č. 307 Z/2015    (pro 28, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům uvedeným v 
příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
Příloha usnesení není z důvodu ochrany osobních údajů na webových stránkách města zveřejněna. 
 

 
26. 

Plnění Strategického plánu 2013 - 2014  
 
Zpravodaj: Jan Řehounek, náměstek primátora  

- Požádal o komentář K. Haase, který doporučil tuto původně informativní zprávu zařadit jako 

řádnou. 

 

V rozpravě vystoupili:  viz zvukový záznam 
 
Karel Haas – podal nový návrh na usnesení (viz přijaté usn. č. 309 Z/2015) 
 
Přijaté usnesení č. 309 Z/2015    (pro 26, zdrž. 2, nehl. 6) 

 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
Radě města Pardubic: 
A) nadále evidovat a nerezignovat na všechny nesplněné nebo částečně splněné úkoly z akčních 
plánů Strategického plánu rozvoje města (SPRM) 2007-2014. 
B) předložit na zářijovém zasedání ZmP 
   - z jakých konkrétních důvodů nebyly úkoly z akčních plánů SPRM 2007-2014 splněny 
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   - zda nesplněné úkoly z akčních plánů SPRM 2007-2014 budou převedeny do akčních plánů SPRM 
2014-2025 
 

 
28. 

Diskuse  
 
Petr Klimpl  

- Vznesl dotaz na zákaz provozu občerstvení „ U Lupťáka“. Požádal o vyjádření starostu MO I – pana J. 

Menšíka. 

Reagoval J. Menšík – MO podal na stavební úřad podnět k prošetření stavu stavby občerstvení. 

K diskusi byl přizván J. Vopršal, vedoucí stavebního úřadu, který informoval členy zastupitelstva o 

probíhajícím stavebním řízení. Stavební úřad obdržel od MO I podnět k prověření legálnosti stavby. 

Po kontrolní prohlídce, vydal zákaz užívání 1/3 provozovny s tím, že zbytek je možné dál užívat. 

 

 
Jan Linhart 

- Upozornil na pozdní dodání materiálů na pondělní zasedání zastupitelstva města, dále také na dopis 

pana A. Rainberga týkající se změn XVIIb platného ÚPmPce. Doporučil tuto problematiku přesunout 

na zářijové zasedání zastupitelstva. 

Reagoval M. Charvát – požádal o projednání/diskusi o změnách XVII b platného ÚPmPce. 

Informoval o tom, že změny XVIIb projdou procesním šetřením interního auditu. 

 

 
Martin Kolovratník  

- Vyjádřil nesouhlas se zákazem užívání občerstvení „ U Lupťáka“ a nebude s tím souhlasit i na 

veřejných vystoupeních. 

 

 
František Brendl    

- Připojil se k nesouhlasu se zákazem užívání občerstvení „U Lupťáka“. 

- požádal o vyjádření k mediálně známé kauze – výběrové řízení na ředitele/ředitelku KC Pardubice 

v souvislosti s náměstkem primátora J. Rychteckým. 

Reagoval M. Charvát – v úterý byl tento problém řešen v rámci koaličních klubů. Za hnutí ANO bylo 

vydané prohlášení – respektujeme právo ČSSD stanovovat své personální obsazení, z pohledu 

zastupitelů klubu ANO nebylo pochybení tak razantní, aby směřovalo k odvolání pana náměstka. 

Interní audit zkoumal procesní věci v rámci výběrového řízení a neshledal pochybení. 

 

 
Martin Charvát  

- požádal členy zastupitelstva, aby využívali své zástupce v komisích rady města, doporučil diskutovat 

se zástupci, zejména kvůli větší informovanosti.    

  
 

 

 

Členové zastupitelstva vzali na vědomí Informativní zprávy: 
 

! Přehled vyplacených náhrad neuvolněným členům ZmP 
! Výroční zpráva Nadace pro rozvoj města Pardubic za rok 2014 
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Jednání bylo ukončeno ve 23:20 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

        Martin  Ch a r v á t         
                     primátor města 

 
O v ě ř o v a t e l é:        
 
 
Václav S N O P E K 
 
 
 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 

 

 

 
 
 
 
Jiří L E J H A N E C 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 

 
 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 

Originál zápisu včetně všech příloh je pro občany města Pardubic k dispozici na organizačním oddělení MmP. 
V Pardubicích dne 03.07.2015  
Celkem 30 stran originálu zápisu       
Zpracovala: Nikola Jiráková, organizační oddělení MmP 
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