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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis ze 102. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 18.10.2021 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady města 

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

 

I. 
Schválení programu jednání 

Do programu bylo navrženo doplnit dvě nové zprávy, a to: 
- „Výpůjčka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.“ jako bod č. 43 
- „Odstoupení od nájemní smlouvy – Umělecký svaz ČR z.s.“ jako bod č. 44  
Bod „Diskuse“ byl tak navržen k projednání pod č. 45. 

 

Program 102. řádné schůze RmP dne 18.10.2021 byl schválen vč. výše uvedených změn takto: 

(pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

1. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

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

Kudrnová Romana, odbor majetku a investic 
2. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení RmP 

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

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
3. Zpráva Komise pro pozemky a reklamu 

P: Stránský Dušan, předseda komise pro pozemky a reklamu 
Z: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

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

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
Hušek Petr, odbor majetku a investic 

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

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
6. Investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně navazujících staveb a 
příslušenství 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Dvořáček Jan, odbor majetku a investic 

Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
7. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Valášková Kristina, odbor majetku a investic 
8. Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 - 1119 

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

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Štefanča Branislav, odbor rozvoje a strategie 

9. Městský útulek Pardubice 

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

Z: Janiš Antonín, odbor rozvoje a strategie 
10. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Hoffman Filip, odbor rozvoje a strategie 

11. Dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu (součinnost s Pardubickým krajem) 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
12. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku města Pardubice 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

13. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
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Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

14. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - ORS 

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

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
15. Veřejné zakázky KT 

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

16. Zmapování ploch ve vlastnictví města, která mohou být využita k přestavbě nebo výstavbě, 
včetně podmínek daných územním plánem a dalších limitů využití 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Juračková Zuzana 

Kavalírová Zuzana 
17. Podněty na změnu Územního plánu města Pardubice 

P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

18. Dodatky ke Smlouvám o dílo - MŠ Gorkého a MŠ Teplého 

P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Führerová Zora, odbor rozvoje a strategie 
Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 

19. Žádosti o dotace 
P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

20. Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
21. Dopravní opatření v ulici 17. listopadu 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Ptáček Martin, odbor hlavního architekta 
22. Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. (odkup akcií do majetku města) 

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

23. Program valné hromady HC DYNAMO Pardubice a.s. 

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

24. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 
Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

25. Pardubické vánoční trhy 2021 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 
26. BD Poseidon 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Horníčková Erika, kancelář tajemníka 
27. Poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory kultury 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
28. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
29. Změna ve složení představenstva SmP - Odpady a. s. 

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

30. Portfolio projektů a významných investic s vazbou na rozpočet města - ukončení projektu 

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

Z: Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
31. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení hodnotících komisí 
v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
32. Novela nařízení o provádění zimní údržby místních komunikací 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
33. Dodatek č. 4 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 

Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic 
34. Revokace usnesení a poskytnutí dotací z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
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Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Hurychová Jana, odbor školství, kultury a sportu 
Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

35. Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

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

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
36. Akce v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Menyhárt Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

37. Vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků a studetnů základních a středních škol v Pardubicích za 
školní rok 2020/21 

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

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 

38. Správa IT v ZŠ - smlouva o podpoře 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 
Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

39. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství zřizovaných 
statutárním městem Pardubice 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 
40. Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje 

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

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 

41. Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ 

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

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
42. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci 

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

Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 
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43. Výpůjčka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 
44. Odstoupení od nájemní smlouvy – Umělecký svaz České republiky, z.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Šklíbová Edita, odbor majetku a investic 
45. Diskuse 
 
Informativní zpráva: 
 
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s. - informace vyžádané na jednání ZmP 

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

 
 

 

II. 
Schválení usnesení ze 101. mimořádné schůze RmP dne 08.10.2021 a jmenování 

ověřovatelů ze 102. řádné schůze RmP dne 18.10.2021 

Zápis a usnesení ze 101. mimořádné schůze byly schváleny. 
 
Ověřovateli zápisu ze 102. řádné schůze RmP byli jmenováni: Jan Nadrchal 
        Tomáš Pelikán 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty 

 
Zpravodaj: Pavel Hovorka, místopředseda komise pro bytové a nebytové prostory 

- Na žádost pana primátora stáhl z projednávání návrh č. 9 
- Stručně okomentoval ostatní předložené návrhy 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6582/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ruší 
své usnesení č. 'R/5984/2021'. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6583/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 2 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 
podzemním  podlaží budovy čp. 2731 Sokolovská ul., která je součástí pozemku označeného jako 
stavební parcela č. parc. st. 10090, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s 
XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 645,50 
Kč/m2/rok vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6584/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 3 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 
podzemním  podlaží budovy čp. 2731 Sokolovská ul., která je součástí pozemku označeného jako 
stavební parcela č. parc. st. 10090, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s 
XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 650,- Kč/m2/rok 
vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2021 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6585/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na garážové stání č. 4 o výměře 15 m2 nacházející se 1. 
podzemním  podlaží budovy čp. 2731 Sokolovská ul., která je součástí pozemku označeného jako 
stavební parcela č. parc. st. 10090, v k.ú. a obci Pardubice, část obce Zelené Předměstí, s 
XXXXXXXXXXXXX, účel nájmu - garážování osobního automobilu, výše nájemného 700,- Kč/m2/rok 
vč. DPH, doba nájmu neurčitá. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6586/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla Spolku Montessori Pardubice, IČ 228 62 
617, se sídlem Družstevní 305, Polabiny, 530 09 Pardubice, na adresu budovy čp. 870, ul. Erno 
Košťála, Studánka, 530 12 Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic udělit souhlas vlastníka podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6587/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr změny nájemní smlouvy ze dne 29.6.2017, jejímž předmětem jsou prostory označené jako 
nebyt č. 1004 a č. 2002 nacházející se v 1. PP a 1 NP budovy čp. 389 ul. Bělehradská, která je 
součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 7358, k.ú. a obec Pardubice, část 
obce Polabiny, uzavřené se spolkem Péče o duševní zdraví, z.s., IČ 642 42 218 se sídlem 
Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice. Změna bude spočívat ve zvýšení výměry z původních 
388,40 m2 na 411,83 m2 a ve zvýšení nájemného z 186.929,15 Kč/rok bez DPH na částku 
198.205,54 Kč/rok bez DPH. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6588/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr změny nájemní smlouvy ze dne 28.1.2005 ve znění dodatků č. 1 a 2, jejímž předmětem jsou 
prostory označené jako nebyt č. 1002 nacházející se v 1. PP a 1. NP budovy čp. 389 ul. Bělehradská, 
která je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 7358, k.ú. a obec Pardubice, 
část obce Polabiny, uzavřené se spol. Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s., IČ 266 00 285 se 
sídlem Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice a spol. HELP CENTRUM s.r.o., IČ 261 90 346 se 
sídlem K Přívozu 1446/4, 276 01 Mělník. Změna bude spočívat ve snížení výměry z původních 
356,50 m2 na 344,79 m2 a ve snížení nájemného z 184.585,59 Kč/rok bez DPH na částku 178.521,92 
Kč/rok bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6589/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr změny nájemní smlouvy ze dne 16.6.2009 ve znění dodatku č. 1 až 3, jejímž předmětem jsou 
prostory označené jako nebyt č. 2001 nacházející se v  1. NP budovy čp. 389 ul. Bělehradská, která 
je součástí pozemku označeného jako stavební parcela č.parc.st. 7358, k.ú. a obec Pardubice, část 
obce Polabiny, uzavřené se spol. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s., IČ 265 94 625 se sídlem Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice. Změna bude spočívat 
ve zvýšení výměry z původních 184,20 m2 na 185,44 m2 (nájemné bylo hrazeno za 170,40 m2) a ve 
zvýšení nájemného z 88.229,22 Kč/rok bez DPH na částku 96.017,12 Kč/rok bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2021 
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Návrh usnesení č. 009 byl stažen                
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
záměr  prodeje  pozemku označeného jako st.p.č. 5506, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je 
objekt občanské vybavenosti čp. 2872 ul. K Vinici, vše v k.ú. a obci Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic zveřejnit záměr prodeje podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 30.11.2021 
 

2 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení RmP 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6590/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1 - 15, 17 - 37, 39 - 
73, 75 - 218. 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 0, proti 10, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 16, 38 a 74. 
 

3 
Zpráva Komise pro pozemky a reklamu 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 
- Podrobně okomentoval předložený materiál 
- Stáhl z projednávání návrh č. 21 
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Rozprava: 
- široce diskutován návrh č. 22, vyjádřeno kladné stanovisko Rady MO V. Dále byly řešeny 

návrhy č. 8, 9, 15 a 30. Ze strany J. Rejdy bylo navrženo hlasovat samostatně o návrhu č. 022, 
ze strany V. Martince o návrhu č. 30. 

 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6591/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
změnu stávajícího textu ve Smlouvách o nájmu pozemku - VS 6408100920 a VS 6408100820, 
uzavřených se Správou železnic, státní organizace, IČO 70994234, a to v odst. 1. čl. VI. výše 
uvedených smluv z původního textu „Pokud smlouva nenabude účinnosti do 31. 10. 2021, pozbude 
platnosti od samého počátku.“ na text „Pokud smlouva nenabude účinnosti do 31. 10. 2022, 
pozbude platnosti od samého počátku.“. Ostatní text smluv zůstává beze změny. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatky ke Smlouvám o nájmu pozemku - VS 6408100920 a VS 6408100820, uzavřených se 
Správou železnic, státní organizace, IČO 70994234, týkající se změny termínu účinnosti smluv. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  
T: 31. 10. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6592/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 58/4 o výměře 6 m2, v k.ú. Dražkovice společnosti FG 
Ice s.r.o., IČO 10755004, se sídlem Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové, na dobu 
neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné 400,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek 
bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování stánku se zmrzlinou 
za níže uvedených podmínek: 
- vytyčení trasy vedení elektrického napájecího kabelu v případě pevně zabudovaného stánku na 
náklady žadatele, 
- zajištění provozovatelem stánku v provozní době bezpečného a plynulého průjezdu vozidel MHD, 
přístupu veřejnosti na zastávku MHD, volného  prostoru parkoviště sloužící pro otáčení autobusů, 
zamezení odstavování vozidel zákazníků v zálivech provozovaných zastávek MHD nebo ve výjezdu z 
parkoviště. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 58/4 o výměře 6 m2, v 
k.ú. Dražkovice se společností FG Ice s.r.o., IČO 10755004. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6593/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem pozemků označených jako st.p.č. 10268 o výměře 199 m2, st.p.č. 10433 o výměře 23 m2, vše 
v k.ú. Pardubice společnosti Pardubická plavební a.s., IČO 25936972, se sídlem nábřeží Václava 
Havla 2746, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou 
za nájemné 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 
DPH, za účelem umístění a provozování objektů umístěných na předmětných pozemcích za těchto 
podmínek: 
- zajištění údržby části pozemku označeného jako p.p.č. 359/1 o výměře 125 m2 v k.ú. Pardubice 
bez nároků na finanční úhradu vynaložených nákladů  žadatelem,  
- koordinace s investiční akcí Revitalizace letního stadionu (závlaha LS) na pozemcích označených 
jako st.p.č. 10268  a p.p.č. 359/1, vše v k.ú. Pardubice, 
- úhrady částky ve výši  700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH za bezesmluvní užívání předmětného pozemku od 10.8. 2020 do dne uzavření 
nájemní smlouvy. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku části pozemku označeného jako p.p.č. 359/1 o výměře 28 m2 v k.ú. Pardubice  společnosti 
Pardubická plavební a.s., IČO 25936972, se sídlem nábřeží Václava Havla 2746, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za účelem údržby zeleně za 
podmínky koordinace s investiční akcí Revitalizace letního stadionu (závlaha LS) na pozemcích 
označených jako st.p.č. 10268  a p.p.č. 359/1, vše v k.ú. Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem pozemků označených jako st.p.č. 10268 o výměře 199 m2, 
st.p.č. 10433 o výměře 23 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností Pardubická plavební a.s., IČO 
25936972. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku označeného jako p.p.č. 359/1 o výměře 28 m2 v k.ú. 
Pardubice se společností Pardubická plavební a.s., IČO 25936972. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6594/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 251 o výměře 5 m2, p.p.č. 341/13 o výměře 4 m2, 
vše v k.ú. Černá za Bory společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, se sídlem 
Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 53220, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní 
dobou za účelem umístění a provozování zastávkového přístřešku MHD. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 251 o výměře 5 m2, p.p.č. 341/13 
o výměře 4 m2, vše v k.ú. Černá za Bory se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 
63217066. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6595/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 252/1 o výměře 305 m2, p.p.č. 252/18 o výměře 
236 m2, p.p.č. 252/27 o výměře 445 m2, p.p.č. 252/34 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Pardubice 
společnosti T-STRING Pardubice, a.s., IČO 45534586, se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, 
PSČ 53230, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o převodu stavebních úprav na výše 
uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního města Pardubice, 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavebních úprav 
veřejného prostranství  u objektu čp. 1484  a 1490,  Zelené Předměstí, Pardubice. 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po ukončení smlouvy o umístění reklamního zařízení (výlepové 
plochy) č. VS 153107662 na části p.p.č. 252/1 v k.ú. Pardubice uzavřené se společností Reklamní 
servis RS, spol. s r.o., IČO 49287541. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení  stavebních úprav veřejného prostranství vybudovaných na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 252/1 o výměře 305 m2, p.p.č. 252/18 o výměře 236 m2, p.p.č. 252/27 o 
výměře 445 m2, p.p.č. 252/34 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví společnosti T-
STRING Pardubice, a.s., IČO 45534586, se sídlem Pardubice, Masarykovo nám. 1484, PSČ 53230, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že 
stavební úpravy budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či 
kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavební úpravy za podmínky doložení 
dokladu o shodě a revizi o bezpečnosti prvků. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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výpověď smlouvy o umístění reklamního zařízení (výlepové plochy) na části p.p.č. 252/1 v k.ú. 
Pardubice č. VS 153107662 uzavřené se společností Reklamní servis RS, spol.  s r.o., IČO 49287541, 
se sídlem Svaté Anežky České 28, 530 02 Pardubice. 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 252/1 o výměře 305 m2, p.p.č. 
252/18 o výměře 236 m2, p.p.č. 252/27 o výměře 445 m2, p.p.č. 252/34 o výměře 67 m2, vše v k.ú. 
Pardubice se společností T-STRING Pardubice, a.s., IČO 45534586. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení  stavebních úprav veřejného prostranství vybudovaných na 
částech pozemků označených jako p.p.č. 252/1 o výměře 305 m2, p.p.č. 252/18 o výměře 236 m2, 
p.p.č. 252/27 o výměře 445 m2, p.p.č. 252/34 o výměře 67 m2, vše v k.ú. Pardubice, z vlastnictví 
společnosti T-STRING Pardubice, a.s., IČO 45534586, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD  
T: 31. 10. 2022 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podat výpověď smlouvy o umístění reklamního zařízení (výlepové plochy) na části p.p.č. 252/1 v 
k.ú. Pardubice č. VS 153107662 společnosti Reklamní servis RS, spol.  s r.o., IČO 49287541. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 
U níže uvedeného usnesení č. R/6596/2021 jsou prověřovány nové okolnosti, z tohoto důvodu pan 
primátor požádal o pozastavení jeho platnosti. Je připravována revokace usnesení – zrušení. 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6596/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 1759/14 o výměře 464 m2, p.p.č. 2629/15 o výměře 
96 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 28538757, se sídlem 
Praha 10 – Štěrboholy Nákupní 444/6, PSČ 12000, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o 
převodu staveb na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví statutárního 
města Pardubice, nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem stavby 
zastávek MHD (SO 101 komunikace a zpevněné plochy, SO 301 – Veřejné osvětlení) v rámci stavby 
„Zastávky BUS, ASKO Pardubice“ za těchto podmínek: 
-nástupní hrana zastávek bude ve výšce 16 cm nad povrchem vozovky, 
-zastávky v obou směrech budou zastávkami na znamení, 
-nebude omezen obousměrný provoz autobusů a trolejbusů v ul. Kpt. Bartoše, 
-bude respektováno umístění sloupů trolejového vedení, 
-nedojde k pokácení lípy srdčité, které jsou součástí stromořadí. 
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II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odkoupení  staveb zastávek MHD (SO 101 komunikace a zpevněné plochy, SO 301 – Veřejné 
osvětlení) vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 1759/14 o výměře 464 m2, 
p.p.č. 2629/15 o výměře 96 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví společnosti Asko Invest 
Tschechien s.r.o., IČO 28538757, se sídlem Praha 10 – Štěrboholy Nákupní 444/6, PSČ 12000, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč + DPH v případě, že 
stavby budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, a to po vydání souhlasu či kolaudačního 
souhlasu stavebního úřadu na výše uvedené stavby. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 1759/14 o výměře 464 m2, p.p.č. 
2629/15 o výměře 96 m2, vše v k.ú. Pardubice společnosti Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 
28538757. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
IV. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít kupní smlouvu na odkoupení  staveb zastávek MHD (SO 101 komunikace a zpevněné 
plochy, SO 301 – Veřejné osvětlení) vybudovaných na částech pozemků označených jako p.p.č. 
1759/14 o výměře 464 m2, p.p.č. 2629/15 o výměře 96 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 
společnosti Asko Invest Tschechien s.r.o., IČO 28538757, do vlastnictví statutárního města 
Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 31. 10. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6597/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 706/11, p.p.č. 706/10, vše v k.ú. Svítkov ve prospěch společnosti EDERA 
Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
za jednorázovou náhradu ve výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v uložení a provozování 
optického kabelu do HDPE chráničky v rámci akce „Metropolitní optická síť –Svítkov-Kostnická“ za 
podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 
systémem, a za podmínky přeložení chodníku v celé  jeho šíři. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 706/11, p.p.č. 706/10, vše v k.ú. 
Svítkov ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, v rámci akce „Metropolitní 
optická síť –Svítkov-Kostnická“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
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Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6598/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zápis existujících zákonných věcných břemen na pozemcích označených jako st.p.č. 6265/2, st.p.č. 
9454, st.p.č. 9538/2, st.p.č. 7400, vše v k.ú. Pardubice, vzniklých na základě ustanovení § 22 odst. 
5) zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, ve spojení s § 18 vládního 
nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. případně ustanovení § 20 zákona č. 
89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a potřebě tepla, který zrušil ustanovení § 18 vládního nařízení č. 
80/1957 Sb., do katastru nemovitostí bezúplatně formou souhlasného prohlášení ve prospěch 
společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 
2, PSČ 53213. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít souhlasné prohlášení o zápisu existujících zákonných věcných břemen na pozemcích 
označených jako st.p.č. 6265/2, st.p.č. 9454, st.p.č. 9538/2, st.p.č. 7400, vše v k.ú. Pardubice se 
společností Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 
2, PSČ 53213.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6599/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zápis existujících zákonných věcných břemen na pozemcích označených jako st.p.č.7417, st.p.č. 
8183, st.p.č. 8294, st.p.č. 7418, vše v k.ú. Pardubice, vzniklých na základě ustanovení § 22 odst. 5) 
zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny, ve spojení s § 18 vládního nařízení č. 
80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. případně ustanovení § 20 zákona č. 89/1987 
Sb., o výrobě, rozvodu a potřebě tepla, který zrušil ustanovení § 18 vládního nařízení č. 80/1957 
Sb., do katastru nemovitostí bezúplatně formou souhlasného prohlášení ve prospěch společnosti 
Elektrárny Opatovice, a.s., IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, PSČ 
53213. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zápisu existujících zákonných věcných břemen na pozemcích označených jako 
st.p.č.7417, st.p.č. 8183, st.p.č. 8294, st.p.č. 7418, vše v k.ú. Pardubice se společností Elektrárny 
Opatovice, a.s., IČO 28800621. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 



  17 

Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6600/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 147/1, p.p.č. 147/2, 
p.p.č. 147/3, p.p.č. 147/5, vše v k.ú. Drozdice, p.p.č. 288/8 v k.ú. Studánka, p.p.č. 492/8, p.p.č. 
492/9, p.p.č. 492/10, p.p.č. 492/11, p.p.č. 492/12, p.p.č. 492/18, p.p.č. 492/31, p.p.č. 492/34, p.p.č. 
492/38, p.p.č. 492/40, p.p.č. 492/42, p.p.č. 492/43, p.p.č. 492/47, p.p.č. 492/48, p.p.č. 492/65, 
p.p.č. 492/70, p.p.č. 496/13, p.p.č. 496/14, p.p.č. 508/4, p.p.č. 508/5, p.p.č. 508/6, p.p.č. 508/7, vše 
v k.ú. Pardubičky, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, spočívající v právu strpět umístění 
souboru veřejného osvětlení po celou dobu jeho fyzické a právní životnosti, vstupování a vjezd na 
zatížené pozemky za účelem provádění nezbytných prací spojených s opravami a revizemi, resp. 
rekonstrukcí souboru veřejného osvětlení, ve prospěch statutárního města Pardubice jako 
vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské sítě.  
Služebnost se zřizuje in rem, bezúplatně, na dobu neurčitou a její rozsah je určen geometrickými 
plány č. 1573-014/2020, č. 1589-0001/2020, 308-014/2020. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na částech pozemků označených jako p.p.č. 
147/1, p.p.č. 147/2, p.p.č. 147/3, p.p.č. 147/5, vše v k.ú. Drozdice, p.p.č. 288/8 v k.ú. Studánka, 
p.p.č. 492/8, p.p.č. 492/9, p.p.č. 492/10, p.p.č. 492/11, p.p.č. 492/12, p.p.č. 492/18, p.p.č. 492/31, 
p.p.č. 492/34, p.p.č. 492/38, p.p.č. 492/40, p.p.č. 492/42, p.p.č. 492/43, p.p.č. 492/47, p.p.č. 
492/48, p.p.č. 492/65, p.p.č. 492/70, p.p.č. 496/13, p.p.č. 496/14, p.p.č. 508/4, p.p.č. 508/5, p.p.č. 
508/6, p.p.č. 508/7, vše v k.ú. Pardubičky, ve vlastnictví statutárního města Pardubice, ve prospěch 
statutárního města Pardubice jako vlastníka inženýrské sítě a každého dalšího vlastníka inženýrské 
sítě - souboru veřejného osvětlení.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/6601/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3000/9, p.p.č. 3000/24, p.p.č. 
1740/4, p.p.č. 1743/8, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1753/14, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 2082/41, p.p.č. 2082/59, 
p.p.č. 2583/6, p.p.č. 2583/4, p.p.č. 2605/56, p.p.č. 2643/1, p.p.č. 2665/28, p.p.č. 2665/38, p.p.č. 
2798/34, p.p.č. 3000/1, p.p.č. 3000/3, p.p.č. 3000/23, p.p.č. 3000/25, p.p.č. 3906/14, p.p.č. 
3906/16, p.p.č. 3907/6, p.p.č. 3907/7, p.p.č. 3907/14, p.p.č. 3909/2, p.p.č. 3909/4, p.p.č. 3910/2, 
p.p.č. 3910/4, p.p.č. 3911/2, p.p.č. 3911/9, p.p.č. 3913/2, p.p.č. 3913/3, p.p.č. 3926/5, p.p.č. 
3927/7, p.p.č. 3928/2, p.p.č. 3930/1, p.p.č. 3930/3, p.p.č. 3933, p.p.č. 4752, p.p.č. 5136, p.p.č. 
3907/15, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 8931-058/2018, ve 
prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH, spočívajícího v 
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umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení včetně všech jeho součástí v 
ul. Hlaváčova a v ul. Palackého. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 3000/9, 
p.p.č. 3000/24, p.p.č. 1740/4, p.p.č. 1743/8, p.p.č. 1749/6, p.p.č. 1753/14, p.p.č. 2075/8, p.p.č. 
2082/41, p.p.č. 2082/59, p.p.č. 2583/6, p.p.č. 2583/4, p.p.č. 2605/56, p.p.č. 2643/1, p.p.č. 2665/28, 
p.p.č. 2665/38, p.p.č. 2798/34, p.p.č. 3000/1, p.p.č. 3000/3, p.p.č. 3000/23, p.p.č. 3000/25, p.p.č. 
3906/14, p.p.č. 3906/16, p.p.č. 3907/6, p.p.č. 3907/7, p.p.č. 3907/14, p.p.č. 3909/2, p.p.č. 3909/4, 
p.p.č. 3910/2, p.p.č. 3910/4, p.p.č. 3911/2, p.p.č. 3911/9, p.p.č. 3913/2, p.p.č. 3913/3, p.p.č. 
3926/5, p.p.č. 3927/7, p.p.č. 3928/2, p.p.č. 3930/1, p.p.č. 3930/3, p.p.č. 3933, p.p.č. 4752, p.p.č. 
5136, p.p.č. 3907/15, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 8931-
058/2018, ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, (soubor veřejného 
osvětlení včetně všech jeho součástí v ul. Hlaváčova a v ul. Palackého). 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/6602/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 695/12, p.p.č. 3884/27, p.p.č. 
695/13, p.p.č. 3884/26, p.p.č. 744/49, p.p.č. 744/46, p.p.č. 2573/5, p.p.č. 2573/8, p.p.č. 3885/9, 
p.p.č. 3885/10, p.p.č. 3885/14, p.p.č. 2774/55, p.p.č. 3884/19, p.p.č. 3884/25, p.p.č. 3884/23, p.p.č. 
2772/18, p.p.č 695/14, p.p.č. 2772/28, p.p.č. 2772/7, p.p.č. 695/11, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu 
určeném geometrickým plánem č. 8438-001/2017,  
ve prospěch společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Bílé 
Předměstí, 530 12 Pardubice, za jednorázovou náhradu ve výši 500,- Kč+DPH, spočívajícího v 
umístění a provozování vybudovaného souboru veřejného osvětlení včetně všech jeho součástí v 
ul. kpt. Jaroše a ul. Hlaváčova. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 695/12, 
p.p.č. 3884/27, p.p.č. 695/13, p.p.č. 3884/26, p.p.č. 744/49, p.p.č. 744/46, p.p.č. 2573/5, p.p.č. 
2573/8, p.p.č. 3885/9, p.p.č. 3885/10, p.p.č. 3885/14, p.p.č. 2774/55, p.p.č. 3884/19, p.p.č. 
3884/25, p.p.č. 3884/23, p.p.č. 2772/18, p.p.č 695/14, p.p.č. 2772/28, p.p.č. 2772/7, p.p.č. 695/11, 
vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném geometrickým plánem č. 8438-001/2017, ve prospěch 
společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, (soubor veřejného osvětlení včetně všech 
jeho součástí v ul. kpt. Jaroše a ul. Hlaváčova). 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
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Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/6603/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 671/1, p.p.č. 672/1, p.p.č. 
672/3, p.p.č. 672/4, p.p.č. 672/14, p.p.č. 672/16, p.p.č. 672/18, p.p.č. 2684/6, p.p.č. 2685/1, p.p.č. 
2685/3, p.p.č. 2685/4, p.p.č. 2685/5, p.p.č. 4110, vše v k.ú. Pardubice, v rozsahu určeném 
geometrickým plánem č. 9628-175/2020, ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, 
se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za jednorázovou náhradu 
ve výši 300,- Kč/bm+DPH, spočívajícího v provozování  vybudované optické sítě uložené v rámci 
akce „Metropolitní optická síť Pardubice, Na Ležánkách- Mezi Mosty, 457_2011, Optická síť Edera 
a.s., ul. Na Ležánkách 245, 42/2020“. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 671/1, 
p.p.č. 672/1, p.p.č. 672/3, p.p.č. 672/4, p.p.č. 672/14, p.p.č. 672/16, p.p.č. 672/18, p.p.č. 2684/6, 
p.p.č. 2685/1, p.p.č. 2685/3, p.p.č. 2685/4, p.p.č. 2685/5, p.p.č. 4110, vše v k.ú. Pardubice, v 
rozsahu určeném geometrickým plánem č. 9628-175/2020, ve prospěch společnosti EDERA Group 
a.s., IČO 27461254, v rámci akce „Metropolitní optická síť Pardubice, Na Ležánkách- Mezi Mosty, 
457_2011, Optická síť Edera a.s., ul. Na Ležánkách 245, 42/2020“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/6604/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zřízení budoucího věcného břemene a následně zřízení věcného břemene na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 4364, p.p.č. 4376/1, vše v k.ú. Pardubice, ve prospěch společnosti EDERA 
Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
za jednorázovou náhradu ve výši 200,-Kč/bm + DPH, spočívajícího v uložení a provozování 
optického kabelu do HDPE chráničky v rámci akce „Metropolitní optická síť – Labský palouk“ za 
podmínky úpravy trasy kabelu tak, aby nebyla v kolizi se vzrostlými stromy a jejich kořenovým 
systémem. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně smlouvu o zřízení 
věcného břemene na částech pozemků označených jako p.p.č. 4364, p.p.č. 4376/1, vše v k.ú. 
Pardubice, ve prospěch společnosti EDERA Group a.s., IČO 27461254, se sídlem Arnošta z Pardubic 
2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, v rámci akce „Metropolitní optická síť – Labský palouk“. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
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Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/6605/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru prodeje pozemku označeného jako st.p.č. 878 - zastavěná plocha a nádvoří, 
zbořeniště, o výměře 350 m2 v k.ú. Pardubice formou veřejné dobrovolné dražby za vyvolávací 
cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/6606/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 3638/4 o výměře cca 16 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Společenství vlastníků Kunětická 115, 
Pardubice, IČO 06624294, se sídlem Kunětická 115, Cihelna, 530 09 Pardubice, dle Zásad pro 
nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice v platném znění ve výši 500,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky 
budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude 
upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, žadatelem. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/6607/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh bezúplatného převodu pozemku označeného jako p.p.č. 466/30 o výměře 539 m2 v k.ú. 
Mnětice z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 
pozemkový úřad, IČO 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/6608/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod pozemku označeného jako p.p.č. 2676/5 o výměře 194 m2 v k.ú. Pardubice, z 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování 
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státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 
00 Praha 2, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/6609/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku pozemku označeného 
jako p.p.č. 336/3 o celkové výměře 4 m2 v k.ú. Černá za Bory, z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za 
kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 1340/8/21 ze dne 
30.8.2021 ve výši 1.000,- Kč/m2.   
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/6610/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Mění 
stávající text v usnesení č. 'R/5178/2021' bod II.  odstavec 3., týkajícího se změny v nájemní 
smlouvě uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí 
Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na část pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o 
výměře 181 m2 v k.ú. Lány na Důlku  
z původního textu ",3. doplnění výpovědních důvodů o text "vznikne naléhavá potřeba 
pronajímatele z důvodu realizace výstavby či jiného investičního záměru""  
na text "Nad rámec výpovědních důvodů sjednaných výše, je pronajímatel oprávněn vypovědět 
tuto smlouvu v dvanáctiměsíční výpovědní době ještě i z důvodu, že vznikne naléhavá potřeba 
pronajímatele na ukončení této smlouvy, z důvodu realizace výstavby či jiného investičního záměru 
na pozemku parc. č. 445/2, k.ú. Lány na Důlku, která zcela vylučuje další užívání předmětu nájmu 
nájemcem za účelem dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tento výpovědní důvod může 
pronajímatel platně uplatnit nejdříve v r. 2024." Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/6611/2021               (pro 6, proti 1, zdrž. 4) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2252/9 o výměře 48 m2 v k.ú. Pardubice 
XXXXXXXXXXXXX  na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní dobou za nájemné ve výši 400,- Kč/m2 
/rok + DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a 
provozování stánku rychlého občerstvení pro seniory (18 m2) a zřízení pochůzní plochy před 
stánkem (30 m2) za podmínky zachování vzrostlého stromu. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít nájemní smlouvu na nájem části pozemku označeného jako p.p.č. 2252/9 o výměře 48 m2 v 
k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 021 byl stažen                

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích na částech 
pozemků označených jako p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/29, vše v k.ú. Studánka, p.p.č. 
214/8 v k.ú. Ohrazenice,  p.p.č. 2115/5, p.p.č. 2303/1, p.p.č. 2165/30, p.p.č. 2580/4, p.p.č. 1718/1, 
p.p.č. 2986/4, p.p.č. 902/3, p.p.č. 3702/5, p.p.č. 3647/36, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 3647/29,  p.p.č. 
3884/21, p.p.č. 3907/11, p.p.č. 3615/2, p.p.č. 3000/3, p.p.č. 769/15, vše v k.ú. Pardubice, p.p.č. 165/2 
v k.ú. Semtín, p.p.č. 262/93, p.p.č. 262/95, vše v k.ú. Dražkovice, p.p.č. 68/2 v k.ú. Trnová společnosti 
BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice - Dubina, za období od 
1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 v celkové výši 53.852,10 Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dohodu poskytnutí slevy ve výši 30 % z plateb za umístění reklamních zařízení na pozemcích 
na částech pozemků označených jako p.p.č. 409/20, p.p.č. 409/93, p.p.č. 409/29, vše v k.ú. Studánka, 
p.p.č. 214/8 v k.ú. Ohrazenice,  p.p.č. 2115/5, p.p.č. 2303/1, p.p.č. 2165/30, p.p.č. 2580/4, p.p.č. 
1718/1, p.p.č. 2986/4, p.p.č. 902/3, p.p.č. 3702/5, p.p.č. 3647/36, p.p.č. 3710/1, p.p.č. 
3647/29,  p.p.č. 3884/21, p.p.č. 3907/11, p.p.č. 3615/2, p.p.č. 3000/3, p.p.č. 769/15, vše v k.ú. 
Pardubice, p.p.č. 165/2 v k.ú. Semtín, p.p.č. 262/93, p.p.č. 262/95, vše v k.ú. Dražkovice, p.p.č. 68/2 v 
k.ú. Trnová společnosti BARTH Reklamka a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 Pardubice 
- Dubina, za období od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021 v celkové výši 53.852,10 Kč bez DPH. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31.10. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 3000/3 o výměře 2 m2, p.p.č. 1718/25 o výměře 2 m2, 
p.p.č. 619/1 o výměře 2 m2 a p.p.č. 2704/4 o výměře 2 m2 v k.ú. Pardubice společnosti Zásilkovna 
s.r.o., IČO 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, na dobu neurčitou s 6 
měsíční výpovědní dobou, za nájemné ve výši 700,- Kč/m2 /rok + DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, za účelem umístění a provozování Z-BOXŮ, které slouží pro 
podání a výdej zásilek objednaných v e-shopech. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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uzavřít nájemní smlouvu na nájem částí pozemků označených jako p.p.č. 3000/3 o výměře 2 m2, 
p.p.č. 1718/25 o výměře 2 m2, p.p.č. 619/1 o výměře 2 m2 a p.p.č. 2704/4 o výměře 2 m2 v k.ú. 
Pardubice se společností Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1.zrušení textu v usnesení č. R/5178/2021 bod II.  odstavec 3., týkajícího se změn v nájemní smlouvě 
uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na část pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181 m2 v 
k.ú. Lány na Důlku ve znění ",3. doplnění výpovědních důvodů o text "vznikne naléhavá potřeba 
pronajímatele z důvodu realizace výstavby či jiného investičního záměru"" bez náhrady. Ostatní text 
usnesení zůstává beze změny. 
2. změnu textu v usnesení č. R/5178/2021 bod III.  odstavec 3., týkajícího se změn v nájemní smlouvě 
uzavřené se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, se sídlem náměstí Junkových 
2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, na část pozemku označeného jako p.p.č. 445/2 o výměře 181 m2 v 
k.ú. Lány na Důlku z původního textu "13.10.2028"na text "13.10.2026" Ostatní text usnesení zůstává 
beze změny. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k nájemní smlouvě se společností Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001 
týkající se  změny doby určité z textu "13.10.2028" na text "13.10.2026". 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 488/13 o výměře 252 m2 a části pozemku 
označeného jako p.p.č. 488/3 o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. Dražkovice z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
 
 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
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Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 1513/21 o výměře cca 39 m2 v k.ú. Pardubice z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou 
znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 
statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 
podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené 
části pozemku. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 
znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
 
 
Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 492/10 o výměře 980 m2, p.p.č. 492/8 o výměře 181 
m2, vše v k.ú. Pardubičky z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Marius 
Pedersen a.s., IČO 42194920, se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec 
Králové, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé 
vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že 
pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. Žadatel uhradí náklady na zpracování 
znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice. 
V kupní smlouvě bude zakotveno: 
- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb., o 
telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích., 
- ustanovení o přechodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene uzavřené se společností EDERA Group a.s., IČO 27461254. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje části pozemku označeného jako p.p.č. 492/10 cca 955 m2 v k.ú. Pardubičky 
(nezatížené souborem veřejného osvětlení včetně jeho ochranného pásma)   z vlastnictví statutárního 
města Pardubice do vlastnictví společnosti Marius Pedersen a.s., IČO 42194920, se sídlem Průběžná 
1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem 
na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po 
doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku. Žadatel 
uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 
statutární město Pardubice. 
Geometrický plán bude odsouhlasen společností Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572. 
V kupní smlouvě bude zakotveno: 
- ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb., o 
telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných pozemcích., 
- přechod práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou se 
společností EDERA Group a.s., IČO 27461254. 
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Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
 

 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemků označených jako p.p.č. 253/1 o výměře 91 m2, p.p.č. 254/4 o výměře 523 
m2, p.p.č. 616/29 o výměře 279 m2, p.p.č. 254/3 o výměře 192 m2, p.p.č. 249/4 o výměře 172 m2, 
p.p.č. 254/2 o výměře 149 m2, p.p.č. 253/2 o výměře 43 m2, vše v k.ú. Nemošice z vlastnictví 
statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti NeLaP s.r.o., IČO 25270362, se sídlem 
Mnětická 352, Nemošice, 530 03 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým posudkem na 
stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním městem 
Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 
posudku statutární město Pardubice. 
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po vyjmutí pozemků označených jako p.p.č. 253/2, p.p.č. 254/2 a p.p.č. 254/3 vše v k.ú. Nemošice z 
nájemní smlouvy uzavřené se společností AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., IČO 25280406, 
-  po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567, 
na  pozemek označený jako p.p.č. 616/29 v k.ú. Nemošice a po vkladu práv vyplývajících z této 
smlouvy do katastru nemovitostí. 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 332 o výměře 189 m2 v k.ú. Černá za Bory z 
vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě 
obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2011-01/2021 ze dne 13. 4. 2021 ve výši 600,- Kč/m2+ 
DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 
V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 
zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 
pozemku. 
Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene se společnostmi ČEZ 
Distribuce, a.s., IČO 24729035, a GasNet s.r.o., IČO 27295567, na předmětný pozemek a po vkladu 
práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
 
 
Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 4, proti 6, zdrž. 1) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh prodeje částí pozemků označených jako p.p.č. 2629/14 o výměře cca 17 m2, p.p.č. 2629/9 o 
výměře cca 70 m2, vše v k.ú Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 
společnosti NewCo Immo CZ GmbH, registrační číslo HRB510168, se sídlem In der Buttergrube 9, 
99428 Weimar- Legefeld, Spolková republika Německo, zastoupená odštěpným závodem NewCo 
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Immo CZ GmbH, odštěpný závod, IČO 04325893, se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice, za 
kupní cenu určenou znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným 
znalcem schváleným statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou 
spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna 
výměra výše uvedených částí pozemků. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, 
pokud bude objednatelem znaleckého posudku statutární město Pardubice.  
Kupní smlouva bude uzavřena: 
- po vyjmutí části p.p.č. 2629/9 o výměře 1 m2 v k.ú Pardubice ze smlouvy o výpůjčce V_0265/MO1 
uzavřené se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, 
- po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Dopravní podnik města Pardubic 
a.s., IČO 63217066, na pozemek označený jako p.p.č. 2629/9 v  k.ú. Pardubice, a se společností 
Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, na předmětné pozemky a po vkladu práv 
vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjmutí části p.p.č. 2629/9 o výměře 1 m2 v k.ú Pardubice ze smlouvy o výpůjčce V_0265/MO1 
uzavřené se společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, Teplého 2141, 530 02 
Pardubice, pokud bude schválen prodej předmětné části pozemku Zastupitelstvem města Pardubic. 
III. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce V_0265/MO1 uzavřené se společností Dopravní podnik města 
Pardubic a.s., IČO 632 17 066, o vyjmutí části p.p.č. 2629/9 o výměře 1 m2 v k.ú Pardubice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 31. 10. 2022 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 

návrh směny spoluvlastnických podílů ve výši id. 1/3 vzhledem k celku pozemků označených p.p.č. 
5208/3 o celkové výměře 2.970 m2, p.p.č. 1542 o celkové výměře 317 m2, vše v k.ú. Pardubice ve 
vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za část pozemku označeného jako p.p.č. 1455/11 o výměře cca 8.768 m2 
v k.ú. Pardubice, ve vlastnictví statutárního města Pardubice. Výměra části pozemku označeného jako 
p.p.č. 1455/11 o výměře cca 8.768 m2 v k.ú. Pardubice bude upřesněna geometrickým plánem. 
Směnná smlouva bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 1455/11 o výměře 
430 m2 v k.ú. Pardubice ze smlouvy o výpůjčce V_0310 uzavřenou s XXXXXXXXXXXXX. 

 

4 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 

hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6612/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-071 
„Aquacentrum - výměna sprch v centrálním sprchovišti“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k 
podání nabídky:  
• EKO – INVEST PARDUBICE s.r.o., IČO: 25269674 
• Instal Hanousek s.r.o., IČO: 06671918 
• VTP-Mont s.r.o., IČO: 27525457 
• PLYNTOP JM s.r.o., IČO: 28827058 
• GASKOMPLET cz s.r.o., IČO: 26002418 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-071 „Aquacentrum - výměna sprch v centrálním sprchovišti“ hodnotící 
komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martin Hebr - OITS/OMI. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6613/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-072 
„Aquacentrum - výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla na 50 m bazénu“ níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Aleš Koubek, IČO : 66263832 
• Radek Machatý, IČO: 64818497 
• ELEKTROMONTÁŽE Březová nad Svitavou s.r.o., IČO: 63218798 
• ELEKTRO ŠAKO 2000 s. r. o., IČO: 25948997 
• Jan Dobrkovský, IČO: 73667463                                               
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-072 „Aquacentrum - výměna stávajícího osvětlení za LED svítidla na 50 
m bazénu“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 
•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martin Hebr - OITS/OMI. 

5 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6614/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-048 „MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a plochých střech - PD“ 
dodavateli HMP top s.r.o., IČO: 27502180, s nabídkovou cenou 838.000,- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6615/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-060 „ZŠ Svítání Komenského - oprava zpevněných ploch“ dodavateli 
TIMRA s.r.o., IČO: 04806859, s nabídkovou cenou 810.103,92 Kč bez DPH. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6616/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 14 odst. 
2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu č. OMI-VZMR-2021-062 „Zpracování PD – oprava 18 volných bytových 
jednotek“  dodavateli MIVA agency s.r.o., IČO: 28823028, s celkovou nabídkovou cenou  530.700,- 
Kč bez DPH (488.400,- Kč bez DPH za PD a 42.300,- Kč bez DPH za autorský dozor) . 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6617/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
zakázky č. OVZ-VZZR-2021-007 „RPS Polabiny – Stavební úpravy ul. Karla Šípka“, zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 07. 2021 na základě 
změnového listu č. 1, který upravuje změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s dodavatelem 
MIROS Pardubice a.s., se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČO: 27523934, s cenou víceprací 
ve výši 348.820,17 Kč bez DPH a cenou méněprací - 59.586,72 Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2021 s dodavatelem MIROS Pardubice a.s., se 
sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice, IČO: 27523934, v rámci realizace akce „RPS Polabiny – 
Stavební úpravy ul. Karla Šípka“ na základě změnového listu č. 1, který upravuje změnu stavby 
vzniklou při vlastní realizaci, s cenou prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši 289.233,45 Kč 
bez DPH.  
Z: Petr Škoda, vedoucí OMI 
T: 30.11.2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6618/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 13 odst. 
7 písm. b) směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci podlimitní veřejné 
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zakázky č.  OVZ-VZZR-2020-017 „Dopravní opatření ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, S.K.Nemanna – 
realizace“ zadané v otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.10.2020 a 
to na základě změnových listů č. 1 a 2, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s 
dodavatelem EUROVIA CS, a.s., Praha, IČO: 45274924 s cenou víceprací 584.600,17 Kč bez DPH a s 
cenou méněprací ve výši - 2.407.984,06 Kč bez DPH. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.10.2020 s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., Praha, 
IČO: 45274924, v rámci realizace akce "„Dopravní opatření ul. Na Spravedlnosti, Pichlova, 
S.K.Neumanna - realizace“, na základě změnových listů č. 1 a 2, upravujících změnu stavby vzniklou 
při její vlastní realizaci, s cenou prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši   - 1.823.383,89 Kč bez 
DPH.  
Z: Petr Škoda, vedoucí OMI 
T: 30.11.2021 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6619/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 17 odst. 
2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci veřejné zakázky č. OMI-VZMR-
2021-39 „ZŠ Prodloužená – oprava střechy pavilonu D“ o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze 
dne 13.7.2021 a to na základě změnového listu č.1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její 
vlastní realizaci, s dodavatelem T&P Project s.r.o., IČO 27526411, s cenou víceprací ve výši 
988.153,53 bez DPH a s cenou méněprací ve výši  - 1.238.153,53 Kč bez DPH.   
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2021 s dodavatelem T&P Project s.r.o., IČO 
27526411, v rámci realizace akce „ZŠ Prodloužená – oprava střechy pavilonu D“, na základě 
změnového listu č. 1, upravujícího změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s cenou prací 
(vícepráce a méněpráce) v celkové výši – 250.000,-  Kč bez DPH.   
Z: Petr Škoda, vedoucí OMI 
T: 30.11.2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6620/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-070 „BD Artura Krause 2344- 
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výměna části kanalizační přípojky“ dodavateli KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice, 
IČO: 46506934 s nabídkovou cenou 475.121.- Kč bez DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6621/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a na základě čl. 14 odst. 5 - přímé zadání dle směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných 
zakázek o zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. OMI-VZMR-2021-073 „Revitalizace Letního 
stadionu - technický dozor investora“ dodavateli Libor Matoušek, Tůmy Přeloučského 1599, 535 01 
Přelouč, IČO: 66812585 s nabídkovou cenou 125.000,- Kč bez DPH na nezbytně nutnou dobu, na 
měsíc listopad. 

6 
Investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně 

navazujících staveb a příslušenství 

 
Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- stručně okomentoval předložený materiál, ve vztahu k rozpočtu informace doplnil náměstek 
J. Mazuch. 

 
Rozprava: 
L. Ministrová – upřesnila, že její rodina sice na základě koncesní smlouvy provozuje areál koupaliště, 
nicméně toto se týká rekonstrukce městského areálu, proto v dané věci bude hlasovat. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6622/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh investičního záměru Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně navazujících 
staveb a příslušenství s celkovými náklady 135.000.000,- Kč včetně DPH. 
 

7 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- stručně okomentoval 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6623/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (43,75 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 015,-- 
Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6624/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (36,77 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 411,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6625/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (29,94 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 1. 952,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6626/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 341,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6627/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 1+1 (46,04 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 198,-- 
Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
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Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6628/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (33,29 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 419,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6629/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (37,60 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 2. 733,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6630/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1 (47,80 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za nájemné ve výši 3. 302,-- 
Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6631/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (25,94 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců, za 
nájemné ve výši 1. 807,-- Kč /1měsíc.  
Jedná se o byt zvláštního určení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6632/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (59,57 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 2022, za nájemné ve výši 4. 605,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/6633/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (60,28 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 2022, za nájemné ve výši 4. 690,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/6634/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č.XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (65,93 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 2022, za nájemné ve výši 4. 978,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/6635/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (70,62 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 2022, za nájemné ve výši 5. 649,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/6636/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (60,28 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 2022, za nájemné ve výši 4. 690,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/6637/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 2+1 (71,70 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
30. 11. 2022, za nájemné ve výši 5. 356,-- Kč/ 1měsíc 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení.  
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/6638/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (36,57 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 30. 11. 2022, za nájemné ve výši 2. 925,-- Kč /1měsíc, za podmínky, že 
jmenovaný uzavře dohodu o skončení nájmu bytu č. XXXXXXXXXXXXX, v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, jehož je v současné době nájemcem a tento byt 
pronajímateli řádně předá. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/6639/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 1+1 (44,16 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – od 1. 
12. 2021 do 30. 11. 2022, s automatickým obnovováním vždy o dalších 12 měsíců za nájemné ve 
výši 3. 209,-- Kč/ 1měsíc. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít nájemní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/6640/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
1. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 10. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 10. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 10. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, zastoupeného opatrovníkem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
bytem XXXXXXXXXXXXX čp. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné 
místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic uzavřít dohody o ukončení nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 

 
Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
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Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
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Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 

 
Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
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Návrh usnesení č. 030 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 
 

 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje¨ 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice a 
paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 031 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 032 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 033 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXa paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, oba trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 034 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 
 
Návrh usnesení č. 035 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvale bytem XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic vstoupit v jednání se žadatelem o byt. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 31. 12. 2021 
 

8 
Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 - 1119 

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

 
Rozprava: 
P. Kvaš – doporučil zvážit jiné možnosti financování (zapojení soukromého investora) 
Reagoval M. Charvát – objekt je ve špatném stavu, jakékoliv odložení projektu by znamenalo další 
zdražování stavebních prací. J. Rychtecký doplnil, že projekt se připravuje již od roku 2016 a že 
jakékoliv jiné řešení, než investice města do svého majetku, je v tomto případě z pohledu dostupnosti 
bydlení neefektivní. Znamenalo by to snížení počtu bytů v majetku města a prodej lukrativních 
pozemků za nižší hodnotu, než by měly ve chvíli, kdy město zrekonstruuje bytové domy. Požádal členy 
rady o podporu projektu.  
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6641/2021               (pro 8, proti 1, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic schválit návrh stavby, který je přílohou č. 1 a další postup přípravy 
projektu vedoucí k získání stavebního povolení a dokumentace k provedení stavby včetně výkazu 
výměr. 
 

9 
Městský útulek Pardubice 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- podrobně okomentoval předložený materiál. Uvedl, že předložená zpráva se týká posouzení 

využití stávajícího objektu Bobr pro účely výstavby nového městského útulku pro opuštěná 
zvířata. V rámci předložené zprávy jsou vyvraceny nepravdivé informace šířící se na internetu 
(např. že projekt není v souladu s platným ÚP, nebo že se tam bude kácet 49 stromů). Po 
zvážení několika aspektů (katastrofální stav objektu, veterinární předpisy a potřeba zázemí i 
pro služební psy městské policie) se jako nejefektivnějším řešením proto jeví zbourání 
stávajícího objektu Bobr a stavba nového útulku. Zvířata by si zasloužila lepší podmínky, než 
jsou ve stávajícím útulku. 

 
 
Rozprava: 
V rámci rozpravy vystoupili P. Kvaš, V. Ulrych, J. Rejda, V. Štěpánek, M. Charvát, J. Rychtecký. Byla 
vyjádřena jasná podpora účelu projektu, tedy potřebě výstavby nového městského útulku pro 
opuštěná zvířata, nicméně ze strany některých členů rady byla zpochybňována lokalita, která je 
k výstavbě doporučována.  
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6642/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s předložením záměru k projednání Zastupitelstvu města Pardubic výstavby městského útulku 
Pardubice, dle návrhu stavby, zpracovaného společností Sinc spol. s.r.o., IČ: 28814878, který je 
uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení 

10 
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6643/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 
uvedené v důvodové zprávě a dalších přílohách tohoto usnesení. 
 

11 
Dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu (součinnost s Pardubickým krajem) 

 
Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- stručně okomentoval předložený materiál 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6644/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu ze dne 22. 5. 2012 mezi statutárním 
městem Pardubice a Pardubickým krajem ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

12 
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku města Pardubice 

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

 
Bez rozpravy 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Vítězslava Štěpánka podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6645/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku statutárního města Pardubice na období 
2020 - 2029, který je přílohou tohoto usnesení. 

 

13 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6646/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. zadávací podmínky – 
oznámení o zahájení zadávacího řízení a textovou část zadávací dokumentace – v rámci zadávání 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky v otevřeném řízení "Diskové pole a FC přepínače".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6647/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb. k provádění úkonů 
(otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek) v 
rámci otevřeného řízení pro veřejnou zakázku "Diskové pole a FC přepínače" hodnotící komisi 
včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
František Brendl (Ing. Jiří Lejhanec) 
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Ing. Zdeňka Malá (Ing. Jan Czagan) 
Ing. David Bakrlík (Bc. Petr Sodomka) 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6648/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu "Propojení ul. Kyjevská s ulicí 
Hlaváčova/ulicí kpt. Jaroše – návrh stavby" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky:   
• Atsushi Hiro s.r.o., Pardubice, IČO: 08898073,                                  
• ADAM PRVNÍ spol. s r.o., Pardubice, IČO: 47452064, 
• Kucián statika s.r.o., Pardubice, IČO: 08055475, 
• PRODIN a.s., Pardubice, IČO: 25292161, 
• SUDOP PRAHA a.s., Praha, IČO: 25793349, 
• TOP CON SERVIS s.r.o., Praha, IČO:45274983, 
• VPÚ DECO PRAHA a.s., Praha, IČO :60193280. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Propojení ul. Kyjevská s ulicí Hlaváčova/ulicí kpt. Jaroše – návrh stavby" hodnotící komisi 
v tomto složení: 
• Bc. Jan Nadrchal, 
• Ing. Miroslav Čada, 
• Ing. Jan Chvojka.                  
                          

14 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- stručně okomentoval předložený materiál; požádal o opravu chyby v důvodové zprávě 

návrhu usnesení č. 2 (předpokládaná hodnota zakázky je 1,8 mil. Kč) 
 
 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6649/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Azylový dům pro muže s noclehárnou – návrh stavby", na 
základě doporučení hodnotící komise, dodavateli AIR ateliér s.r.o., Pardubice, IČO: 28814878, s 
nabídkovou cenou ve výši 363.000,-- Kč vč. DPH. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6650/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování analýzy optimalizace potřeb a navazující zadávací 
dokumentace pro vypsání INVESTORSKÉ SOUTĚŽE na prodej části strategických pozemků v areálu 
T.G.M.", na základě doporučení hodnotící komise, dodavateli HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní 
kancelář, Praha, IČO: 26454807, s nabídkovou cenou ve výši 1.390.000,-- Kč bez DPH. 

 

15 
Veřejné zakázky KT 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník MmP 
-  stručně okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6651/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhodla 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy pro osazení rotačních kartoték“ dodavateli Navara 
Pardubice s.r.o., se sídlem Doubravice 58, 533 53 Pardubice, IČO: 28854420, s nabídkovou cenou ve 
výši 944.793,17 Kč vč. DPH uvedenou v cenové nabídce, která je přílohou tohoto usnesení. 
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16 
Zmapování ploch ve vlastnictví města, která mohou být využita k přestavbě nebo 

výstavbě, včetně podmínek daných územním plánem a dalších limitů využití 

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

 
Rozprava: 
V. Štěpánek – uvedl, že bylo navrženo zorganizovat školení na práci s aplikací Mapy Marushka 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6652/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s vyřešení úkolu a vytvořením podkladu pro práci s rozvojovými a přestavbovými plochami na 
území města Pradubice. 

17 
Podněty na změnu Územního plánu města Pardubice 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 0, proti 11, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubice schválit návrh na pořízení změny platného Územního plánu města 
Pardubice. 
 

18 
Dodatky ke Smlouvám o dílo - MŠ Gorkého a MŠ Teplého 

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

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6653/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OVZ/VZMR/2021/004 na vypracování návrhu stavby 
"MŠ Gorkého č.p. 1981, Pardubice - návrh stavby" ze dne 20.7.2021 uzavřené mezi Statutárním 
městem Pardubice jako objednatelem a Ing. arch. Vítězslavem Táborským jako zhotovitelem ve 
znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OVZ/VZMR/2021/004 na vypracování návrhu stavby 
"MŠ Gorkého č.p. 1981, Pardubice - návrh stavby" ze dne 20.7.2021. 
Z: Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
T: 1.11.2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6654/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OVZ/VZMR/2021/005 na vypracování návrhu stavby 
"rozšíření objektu formou přístavby stávající mateřské školky v ul. Teplého čp. 2100" ze dne 
20.7.2021 uzavřené mezi Statutárním městem Pardubice jako objednatelem a Ing. arch. 
Vítězslavem Táborským jako zhotovitelem ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OVZ/VZMR/2021/005 na vypracování návrhu stavby 
"rozšíření objektu formou přístavby stávající mateřské školky v ul. Teplého čp. 2100" ze dne 
20.7.2021 
Z: Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
T: 1.11.2021 
 

19 
Žádosti o dotace 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6655/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
smlouvu OKŘ/21/74983 o poskytnutí programové účelové dotace na požární a věcné prostředky 
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 
20221 (dále jen smlouva) na  pořízení radiostanice s příslušenstvím do výše 70% ze skutečných 
celkových nákladů, maximálně však 10 tis. Kč, jenž je určena pro jednotku SDH Městského obvodu 
Pardubice I - Střed. Realizátorem projektu bude Městský obvod Pardubice I., kdy min. vlastní podíl 
žadatele ve výši 30% je tak kryt v rámci rozpočtu Městského obvodu Pardubice I. Smlouva je 
přílohou č.1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu OKŘ/21/74983 o poskytnutí programové účelové dotace na požární a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického 
kraje na rok 20221 na pořízení radiostanice s příslušenstvím do výše 70% ze skutečných celkových 
nákladů, maximálně však 10 tis. Kč, jenž je určena pro jednotku SDH Městského obvodu Pardubice 
I - Střed. Smlouva je přílohou č.1 tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
T: 31.10.2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6656/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Rámcovou smlouvu ev. č. 5537710002  o financování projektu „Inteligentní řízení dopravy v 
Pardubicích“  v rámci Operačního programu Doprava  z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury, mezi Statutárním městem Pardubice jako příjemcem a Státním fondem dopravní 
infrastruktury, IČO 70856508, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 jako poskytovatelem, na 
jejímž základě budou příjemci poskytnuty  finanční prostředky maximálně do výše 23 182 184,30 Kč 
určené na předfinancování způsobilých výdajů projektu, které mají být  kryty schváleným 
příspěvkem z fondu Evropské unie, což představuje 85% podíl na financování ve vztahu k 
způsobilým výdajům projektu. Rámcová smlouva o financování projektu je přílohou č.1 tohoto 
usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Rámcovou smlouvu ev. č. 5537710002  o financování projektu „Inteligentní řízení dopravy v 
Pardubicích“  v rámci Operačního programu Doprava  z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury, mezi Statutárním městem Pardubice jako příjemcem a Státním fondem dopravní 
infrastruktury, IČO 70856508, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 jako poskytovatelem, na 
jejímž základě budou příjemci poskytnuty  finanční prostředky maximálně do výše 23 182 184,30 Kč 
určené na předfinancování způsobilých výdajů projektu, které mají být  kryty schváleným 
příspěvkem z fondu Evropské unie, což představuje 85% podíl na financování ve vztahu k 
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způsobilým výdajům projektu. Rámcová smlouva o financování projektu je přílohou č.1 tohoto 
usnesení 
Z: Martin Charvát, primátor 
T: 31.10.2021 

20 
Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6657/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR obchodní společnosti Rozvojový fond 
Pardubice a.s., IČO: 25291408, se sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, a to 
dotace z rozpočtu statutárního města Pardubice ve výši 14,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve 
výši 67,0 tis Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice jako 
poskytovatelem dotace a obchodní společností Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO: 25291408, se 
sídlem třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, a to dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice ve výši 14,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 67,0 tis Kč. Znění 
obou smluv tvoří přílohy č. 1 č. 2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6658/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR Římskokatolické farnosti - arciděkanství 
Pardubice, IČO: 4293534, se sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, a to dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice výši 57,0 tis Kč a dotace ze státního rozpočtu ve výši 282,0 tis Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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návrh na uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice jako 
poskytovatelem dotace a Římskokatolickou farností - arciděkanstvím Pardubice, IČO: 4293534, se 
sídlem Kostelní 92, 530 02 Pardubice, jako příjemcem, a to dotace z rozpočtu statutárního města 
Pardubice výši 57,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 282,0 tis Kč. Znění obou smluv tvoří přílohu 
č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6659/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR příspěvkové organizaci Východočeské 
muzeum v Pardubicích, IČO: 14450542, se sídlem Zámek 2, 530 02 Pardubice, ze státního rozpočtu 
ve výši 1 096,0 tis Kč. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón mezi statutárním městem Pardubice jako 
poskytovatelem dotace a příspěvkovou organizací Východočeské muzeum v Pardubicích, IČO: 
14450542, se sídlem Zámek 2, 530 02 Pardubice, ze státního rozpočtu ve výši 1 096,0 tis Kč, ve 
znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 

21 
Dopravní opatření v ulici 17. listopadu 

 
Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- podrobně okomentoval předložený materiál.  
 

Rozprava: 
V rámci rozpravy diskutováno budoucí řešení v ul. Jana Palacha směrem od Milheimovy ulice a ul. 
Chrudimská ve vztahu k cyklistům. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6660/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic realizaci záměru "Návrh uspořádání ul. profilu 17. listopadu včetně 
křiž. s ul. Palackého, Pardubice" viz příloha č. 1 - 17. listopadu, dokumentace. 
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22 
Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s. (odkup akcií do majetku města) 

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

 
Rozprava: 
V. Ulrych – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 1 
 
S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 
Tomáše Pelikána podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6661/2021               (pro 9, proti 0, zdrž. 2) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh uzavření Smlouvy o převodu akcií s Ing. Martinem Vaško, nar. dne XXXXXXXXXXXXX, na 
základě které přejde do majetku města Pardubice 1365 ks listinných akcií na jméno, představující 
podíl 43,42% na základním kapitálu společnosti Pardubická plavební a.s., za celkovou kupní cenu 
5,978.700,- Kč.   
Smlouva o převodu akcií je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na pořízení akcií emitovaných společností Pardubická plavební a.s. do majetku města 
Pardubice a to: 
1. Odkoupením 180 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 5,73% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 788.400,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s Pardubickým 
krajem, která je přílohou č. 1.1. tohoto usnesení.    
2. Odkoupením 40 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 1,27% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 175.200,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s městem 
Přelouč, která je přílohou č. 1.2. tohoto usnesení.     
3. Odkoupením 6 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 0,19% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 26.280,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Valy, která 
je přílohou č. 1.3. tohoto usnesení.  
4. Odkoupením 4 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 0,13% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 17.520,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Staré 
Hradiště, která je přílohou č. 1.4. tohoto usnesení. 
5. Odkoupením 4 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 0,13% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 17.520,-Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Kunětice, 
která je přílohou č. 1.5. tohoto usnesení.  
6. Odkoupením 5 ks listinných akcí na jméno, představující podíl 0,16% na základním kapitálu 
společnosti, za cenu 21.900,- KČ, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií s obcí Srnojedy, 
která je přílohou č. 1.6. tohoto usnesení.  
7. Odkoupením 10 ks listinných akcií na jméno, představující podíl 0,32% na základním kapitálu 
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společnosti, za cenu 43.800,- Kč, a to na základě uzavření smlouvy o převodu akcií se Společností 
Přístav Pardubice a.s., která je přílohou č. 1.7. tohoto usnesení.   
III. Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
povinnost postupovat při získání akcií společnosti Pardubická plavební a.s. definovaných v bodu I. a 
tohoto usnesení v souladu s ust. 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť nelze využít jiného postupu a nabyvatel jakožto 
zadavatel nestanovil zadávací podmínky veřejné zakázky s cílem vyloučit hospodářskou soutěž. 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a na základě čl. 9 směrnice 
zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, v rámci jednacího řízení bez uveřejnění pro 
veřejnou zakázku na dodávky "Nákup 1365 ks akcií společnosti Pardubická plavební a.s." od 
dodavatele pro vyzvání k jednání: Ing. Martin Vaško, nar. dne XXXXXXXXXXXXX 
V. Rada města Pardubic 
Jmenuje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění pro veřejnou zakázku na dodávky " Nákup 1365 ks akcií společnosti Pardubická plavební 
a.s." účastníky jednání ze strany zadavatele v tomto složení: 
PaedDr. Jan Mazuch – náměstek primátora, 
Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora, 
Ing. Miroslav Čada – vedoucí odboru rozvoje a strategie. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6662/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Rozhoduje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. na základě žádosti 
představenstva společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. ze dne 5. 10. 2021 a schvaluje 
pokyn k obchodnímu vedení uzavřít smluvní vztah umožňující provozování plavidla Arnošt z 
Pardubice na období od 7. 12. 2021 
do 6. 12. 2026 na základě Smlouvy o nájmu lodi, pronájmu nebyt. prostor a dohody o rozložení 
splatnosti dluhu, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6663/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doporučuje 
Zastupitelstvu města Pardubic vzít na vědomí rozhodnutí rady v pozici jediného akcionáře 
společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s. ze dne 18. 10. 2021 (schválení pokynu k 
obchodnímu vedení) a rozhodnutí představenstva společnosti Pardubická plavební a.s. ze dne 23. 
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9. 2021 dokládající rozhodnutí dvou smluvních stran uzavřít smluvní vztah umožňující provozování 
plavidla Arnošt z Pardubic na období od 7. 12. 2021 do 6. 12. 2026. 

 

23 
Program valné hromady HC DYNAMO Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- okomentoval předložený materiál, uvedl, že valná hromada řádně proběhne. 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6664/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Bere na vědomí 
konání řádné valné hromady společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ 601 12 476, 
se sídlem: Sukova třída 1735, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice dne 24. 10. 2021. Pozvánka 
včetně programu valné hromady je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6665/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Pověřuje 
v souladu s usnesením zastupitelstva č. Z/220/2019 ze dne 24. 1. 2019 pana Miroslava Čadu k 
zastupování města Pardubice na řádné valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO 
PARDUBICE a. s., IČ 601 12 476 s datem konání dne 24. 10. 2021. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6666/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
zástupci města na řádné valné hromadě společnosti HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s., IČ 
601 12 476 s datem konání dne 24. 10. 2021 postupovat při hlasování u jednotlivých bodů 
programu valné hromady takto: 
1. hlasovat u bodu č. 2 programu pro schválení navrhovaných osob do orgánů valné hromady dle 
pozvánky na tuto valnou hromadu,   
2. hlasovat u bodu č. 3 programu pro vzetí na vědomí výroční zprávy za období 2020/2021, která je 
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přílohou č. 2 důvodové zprávy,  
3. hlasovat u bodu č.  4 programu pro vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní 
činnosti za účetní období 2020/21 vč. stanoviska k účetní závěrce a výroční zprávě za období 
2020/21,  
4. hlasovat u bodu č. 5 programu pro schválení řádné účetní závěrky společnosti zpracované k 30. 
4. 2021 vč. schválení výsledku hospodaření společnosti za období 2020/21, které skončilo ztrátou 
ve výši 16.866.219,27,  
5. navrhovat při hlasování u bodu č. 5 (rozhodnutí o vypořádání ztráty dle účetní závěrky k 30. 4. 
2021 ve výši 16,866.219,27) schválení tohoto usnesení:   
a) část ztráty ve výši 13.000.000,- Kč bude uhrazena použitím příplatku mimo základní kapitál, který 
poskytli akcionáři v průběhu účetního období 2020/2021,  
b) zbývající část ztráty ve výši 3.866.219,27 Kč bude zaúčtována na účet neuhrazené ztráty 
minulých let“.    
6. hlasovat u bodu č. 6 programu pro schválení auditora dle §17ods. 1 zák. č. 93/2009 Sb., zákon o 
auditorech v platném znění, dle návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou hromadu. 
T: 24. 10. 2021 
Z: Čada Miroslav, vedoucí ORS 

24 
X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- požádal o opravu chyby v návrhu č. 22 – odst. II (oprava částky na 2.872 tis. Kč) 
- navrhl hlasovat samostatně o návrhu č. 16 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6667/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Technická pomoc" na běžné výdaje položky "Revitalizace zahrad u škol na MO III - 
následná péče" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6668/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových 
výdajů položky "Terminál B - likvidace autobazaru" na kapitálové výdaje položky "Terminál B - PD a 
ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6669/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. v rámci 
položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" z kapitálových výdajů na 
běžné výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6670/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 21,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka) na běžné transfery položky 
"DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné transfery 
položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6671/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 300,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Stavební investice na CB - nám. 
Republiky - podlahy (kartotéky)" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. R/6672/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 49,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Informační systém - opravy a údržba" na běžné výdaje položky "IDS - Edera" 
(správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. R/6673/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 38,0 tis. z kapitálových 
transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ Wintrova - příspěvek na 
provoz) (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 190,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Pastelka 
(Rosická) - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "MŠ Gorkého - rekonstrukce a přístavba - návrh stavby" na kapitálové 
výdaje položky "MŠ Teplého - rozšíření kapacit - návrh stavby" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. R/6674/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 
transferů položky "Program podpory cestovního ruchu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) na běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MmP včetně OON" (správce 914 - Kancelář 
tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 77,0 tis. v rámci 
položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných 
transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 409,0 tis. v rámci 
položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných 
transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. v rámci 
položky "Program podpory kultury" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z běžných 
transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. R/6675/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 141,7 tis. položka 23. "Přijaté pojistné náhrady" 
a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" 
(správce 214 - Městská policie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 26,0 tis. položka 23. "MP - Přijaté nekapitálové 
příspěvky a náhrady" a zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 
"Mzdy zaměstnanců MP Vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie). Jedná se o závazný 
ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. R/6676/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Areál Červeňák - sečení" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. R/6677/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančích prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 475,0 tis. z položky 23. 
"Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" na položku "Dotace MŠMT - MAP rozvoje 
vzdělávání II" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 964,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ J. 
Ressla - projekt v rámci OPVVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
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transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ J. Ressla - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 723,9 tis. položka 41. "Dotace MŠMT - ZŠ 
Ohrazenice - projekt v rámci OPVVV" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt v rámci OPVVV" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. R/6678/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "SA Ohrazenice (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. R/6679/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 590,0 tis. v rámci 
položky "Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček" z kapitálových výdajů na běžné výdaje 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. R/6680/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných 
výdajů položky "DDM Beta - výměna oken" na běžné výdaje položky "MŠ Rosická - oprava 
střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "DDM Beta - rekonstrukce střechy nad přízemní částí" na běžné 
výdaje položky "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z běžných 
výdajů položky "ZŠ Prodloužená - oprava střechy pavilonu D" na běžné výdaje položky "MŠ Rosická 
- oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 100,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na běžné výdaje položky 
"MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
V. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Terminál B - likvidace autobazaru" na běžné výdaje položky "MŠ 
Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
VI. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 500,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "MŠ Rosická - oprava střešního pláště" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic). 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. R/6681/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje 
položky "Implementace metody BIM" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. R/6682/2021               (pro 8, proti 1, zdrž. 2) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 7 000,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na kapitálové výdaje 
rozpočtu "Revitalizace BD Husova 1116-1119 - PD" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
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Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. R/6683/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. z běžných 
výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné výdaje položky "Výkon sociální 
práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 270,4 tis. z běžných 
výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců" na běžné výdaje položky "Výkon 
sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. R/6684/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 37,0 tis. položka 41. "Souhrnný dotační vztah" a 
zároveň návrh na snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" 
(správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. R/6685/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 34 648,6 tis. položka 42. "Dotace - Lávka pro 
pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 
42. "Dotace - Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe vedle Rosického mostu - transfer na MO VI - 
Svítkov" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. R/6686/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 114,9 tis. položka 41. "Dotace - Výsadba 
stromů MO VI - Svítkov" a zároveň návrh na snížení příjmové části rozpočtu položka 41. "Dotace - 
Výsadba strommů MO VI - Svítkov - transfer na MO VI - Svítkov" (správce 598 - Ekonomický odbor). 
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Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. R/6687/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 514,0 tis. z 
kapitálových výdajů položky "ZŠ E. Košťála - úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori - vlastní 
zdroje" na kapitálové výdaje položky "MŠ Gebauerova - rekonstrukce fasády a střechy - PD" 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. R/6688/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 470,0 tis. položka 41. "Dotace - mimořádné 
ohodnocení strážníků MP" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Mzdy zaměstnanců včetně OON" (správce 214 - Městská policie). 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2.872,0 tis. položka 41. "Dotace - Volby do PS 
Parlamentu ČR" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace - 
Volby do PS Parlamentu ČR" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 

25 
Pardubické vánoční trhy 2021 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6689/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Souhlasí 
s uzavřením dodatku ke Koncesní smlouvě mezi Statutárním městem Pardubice a firmou RK Invest. 
s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO:26219140, uzavřené dne 6. 8. 2018, 
kterým se mění příloha č. 1 této smlouvy, tedy návrh podoby Vánočních trhů na rok 2021, za 
stejných finančních podmínek, dodatek je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke Koncesní smlouvě mezi Statutárním městem Pardubice a firmou RK Invest. 
s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO:26219140, uzavřené dne 6. 8. 2018, 
kterým se mění příloha č. 1 této smlouvy, tedy návrh podoby Vánočních trhů na rok 2021, za 
stejných finančních podmínek, dodatek je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z:  Ing. Martin Charvát, primátor města 
     Mgr. Ivana Liedermanová 
T:  30. 10. 2021 

26 
BD Poseidon 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- k okomentování předloženého materiálu přizval A. Uchytila, který členy rady velmi podrobně 

seznámil s problematikou BD Poseidon a navrhovaným postupem v této věci. 
 
Rozprava: 
V rámci rozpravy byla tato problematika široce diskutována. Ze strany několika členů rady bylo 
vyjádřeno velké poděkování všem, kdo se na rozboru a řešení této situace podíleli. Pan primátor 
uvedl, že nerad řeší problémy způsobené fatálním selháním úřadu před 20 lety a nese za to 
trestněprávní odpovědnost, nicméně vyjádřil podporu navrhovanému řešení. 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6690/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh záměru uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních, přičemž předmětem jednotlivé 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude převod spoluvlastnického podílu statutárního města 
Pardubic a spoluvlastnického podílu  Bytového družstva POSEIDON, IČ: 25930079, se sídlem Závodu 
míru 2737, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále jen „bytové družstvo“) na příslušné bytové 
jednotce vymezené v domech č.p. 2737, 2738, 2739, 2740, Zelené Předměstí, bytový dům (dále jen 
„Dům“), stojících na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. č. st. 10024, parc. č. st. 10025 (dále jen 
„Pozemek“), vše v obci a k.ú. Pardubice, spolu s bytovou jednotkou neoddělitelně spjatého 
spoluvlastnického podílu na společných částech Domu a Pozemku, a to budoucímu kupujícímu - 
členovi (či společným členům) bytového družstva, který má v užívání na základě platné nájemní 
smlouvy příslušnou bytovou jednotku, která bude předmětem převodu, a to za níže uvedených 
podmínek: 
a) smlouvy o smlouvách budoucích kupních budou odpovídat v zásadních parametrech vzorovému 
znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní včetně jejich příloh (vzorová kupní smlouva, výzva k 
uzavření kupní smlouvy), jež je přílohou č. 1 tohoto usnesení; 
b) smlouva o smlouvě budoucí kupní nahrazuje smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s 
příslušným členem (či společnými členy) bytového družstva, případně jeho právním předchůdce, v 
roce 2002, a to včetně jejich dodatků a smluv o smlouvách budoucích těmto smlouvám 
předcházejících;  
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c) účelem uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních je narovnání vztahů smluvních stran z 
důvodu pravděpodobné neplatnosti smluv o smlouvách budoucích uzavřených v roce 2002; 
d) člen (či společní členové) bytového družstva, který je budoucím kupujícím, a zároveň nebyl 
smluvní stranou smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené v roce 2002, uzavřel dodatek k této 
smlouvě, na základě něhož na tohoto člena (společné členy) přešla práva a povinnosti ze smlouvy o 
smlouvě budoucí uzavřené v roce 2002;   
e) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních bude založeno statutárním městem 
Pardubice a bytovým družstvem společenství vlastníků jednotek ve znění stanov schválených 
zastupitelstvem statutárního města Pardubic; 
f) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních bude statutárním městem Pardubice a 
bytovým družstvem změněno Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek ze dne 17. 12. 
2007, zapsané v katastru nemovitostí pod č.j. V-21/2008-606, ve znění schváleném zastupitelstvem 
statutárního města Pardubic; 
g) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních a před vznikem společenství vlastníků 
jednotek dle bodu e) tohoto usnesení a změně prohlášení vlastníka jednotek dle bodu f) tohoto 
usnesení statutární město Pardubice a bytové družstvo uzavřou Dohodu o správě nemovité věci ve 
formě veřejné listiny, která bude založena ve sbírce listin u příslušného katastrálního úřadu (§ 1138 
občanského zákoníku), ve znění schváleném zastupitelstvem statutárního města Pardubic;   
h) před uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních bude vymazáno z katastru nemovitostí 
zástavní právo zřízené na bytových jednotkách vymezených v Domě ve prospěch SberbankCZ, a.s., 
IČ: 25083325, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, na základě Smlouvy o zřízení 
zástavního práva podle obč. z. ze dne 7. 9. 2010. 

27 
Poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6691/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 subjektu SelectDance z.s., 
se sídlem: K Přejezdu 933, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 06699286, na realizaci projektu 
"Taneční povrch baletizol SelectDance" ve výši 40.000, - Kč.  Dotace nebude poskytnuta v režimu 
"de minimis". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro 
rok 2021 se subjektem SelectDance z.s., se sídlem: K Přejezdu 933, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice, IČ: 06699286, na realizaci projektu "Taneční povrch baletizol SelectDance" ve výši 
40.000, - Kč.   



  67 

Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch  
T: 31.12.2021 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6692/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 subjektu 
NOTATIO s.r.o., se sídlem: Salavcova 175, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ: 03867137, na realizaci 
projektu "Zvuková izolace hudebního klubu Žlutý pes" ve výši 80.000, - Kč.  Dotace bude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
kultury pro rok 2021 se subjektem NOTATIO s.r.o., se sídlem: Salavcova 175, Rosice, 533 51 
Pardubice, IČ: 03867137, na realizaci projektu "Zvuková izolace hudebního klubu Žlutý pes" ve výši 
80.000,- Kč, která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6693/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 fyzické osobě podnikající 
panu Radku Kalhousovi, se sídlem Jiráskova 970, 530 02 Pardubice, IČ: 49321871, na realizaci 
projektu "Okraje - fotografická publikace" ve výši 44.000,- Kč. Dotace nebude poskytnuta v režimu 
"de minimis". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro 
rok 2021 s fyzickou osobou podnikající panem Radkem Kalhousem, se sídlem Jiráskova 970, 530 02 
Pardubice, IČ: 49321871, na realizaci projektu "Okraje - fotografická publikace" ve výši 44.000,- 
Kč.    
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch 
T: 31.12.2021 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6694/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 subjektu Radost 
Pardubice, z.s., se sídlem: Družby 334, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ: 42194334, na realizaci 
projektu "Krajská přehlídka folklorních souborů" ve výši 10.000, - Kč.  Dotace nebude poskytnuta v 
režimu "de minimis". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 se 
subjektem Radost Pardubice, z.s., se sídlem: Družby 334, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ: 42194334, 
na realizaci projektu "Krajská přehlídka folklorních souborů" ve výši 10.000, - Kč.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch  
T: 31.12.2021 
 

28 
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6695/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 72.612,00 Kč na „Činnost a provoz turistického 
informačního centra“ mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým 
krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 jako 
poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Smlouva o poskytnutí 
dotace je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Pardubice jako příjemcem dotace a 
Pardubickým krajem, IČ: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 
jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, ve znění, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 
    Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
T: 31.12.2021 

29 
Změna ve složení představenstva SmP - Odpady a. s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 
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Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6696/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
v pozici jediného akcionáře společnosti Služby města Pardubic a.s, IČ: 252 62 572 doporučení 
představenstvu realizovat změnu ve složení orgánů 100% dceřiné společnost SmP-Odpady a.s., IČ: 
275 47 230 v tomto rozsahu:  
novým členem představenstva bude zvolen Martin Milata, nar. dne XXXXXXXXXXXXX a nahradí tak 
v představenstvu Petra Kotýnka z důvodu zániku jeho funkce člena představenstva ke dni 15. 9. 
2021. 

30 
Portfolio projektů a významných investic s vazbou na rozpočet města - ukončení 

projektu 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6697/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
ukončení projektu "Portfolio projektů a významných investic s vazbou na rozpočet města", 
zařazeného do portfolia projektů pod číslem PP-20-040. 
 

31 
Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6698/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-15 
"Dodávka 35 ks PC včetně implementace MECM" níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání 
nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-15 
"Dodávka 35 ks PC včetně implementace MECM" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6699/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-16 
"Prodloužení, sloučení a rozšíření licencí Check Point včetně dodávky HW a migrace" níže uvedené 
dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
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podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-16 
"Prodloužení, sloučení a rozšíření licencí Check Point včetně dodávky HW a migrace" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6700/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-17 
"Implementace Cisco Identity Services Engine pro kontroly přístupu do sítí včetně dodávky licencí" 
níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-17 
"Implementace Cisco Identity Services Engine pro kontroly přístupu do sítí včetně dodávky licencí" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6701/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-18 
"Implementace infrastruktury voice služeb v rámci MS Teams" níže uvedené dodavatele pro 
vyzvání k podání nabídky: 
- AutoCont a.s. IČO:04308697 
- ICZ a.s. IČO:25145444 
- VERTIX s.r.o.: IČO:02199939 
- XANADU a.s. IČO:14498138 
- C SYSTEM CZ a.s. IČO:27675645 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
podle zákona č. 128/2000 Sb. a na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu 
veřejných zakázek, v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-18 
"Implementace infrastruktury voice služeb v rámci MS Teams" 
hodnotící komisi v tomto složení: 
- Ing. Petr Kvaš - náměstek primátora 
- Ing. Zdeňka Malá - vedoucí OIT 
- Ing. David Bakrlík - vedoucí OTP/OIT 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
realizaci VZMR pomocí aukčního portálu a zveřejnění na internetových stránkách Magistrátu města 
Pardubic. 
 

32 
Novela nařízení o provádění zimní údržby místních komunikací 

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

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6702/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Vydává 
Nařízení statutárního města Pardubic č. ../2021, kterým se mění nařízení č. 9/2009 o provádění 
zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 5/2010, č. 5/2011, 
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č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018, č. 3/2019 a č. 9/2020. 
Znění nařízení tvoří přílohu tohoto usnesení. 

33 
Dodatek č. 4 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

Zpravodaj: Tomáš Pelikán, člen rady města a ředitel DPmP a.s. 
- stručně okomentoval předložený materiál 
- s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla z jeho 

strany podána informace o jeho poměru k projednávané věci. 
 

Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6703/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
Návrh uzavřít dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené dne 
25.12.2015 mezi statutárním městem Pardubice jako objednatelem a Dopravním podnikem města 
Pardubic a.s., se sídlem Teplého 2141, Zelené Předměstí, 531 21 Pardubice, IČO: 63217066 (ve 
znění jejích dodatků), jako dopravcem, na základě něhož bude městem navýšena Dopravnímu 
podniku města Pardubic a.s. z důvodu propadu tržeb z jízdného v důsledku epidemie nemoci 
COVID -19 kompenzace za výkon veřejné služby v přepravě cestujících (provoz městské hromadné 
dopravy) za r. 2021 o částku 20 mil. Kč. Znění dodatku č. 4 tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

34 
Revokace usnesení a poskytnutí dotací z oblasti sportu 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6704/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na změnu usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1945/2021 ze dne 21.1.2021, jímž 
bylo schváleno poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu subjektu Nadační fond 
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regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Regionální Fotbalová akademie Pardubického 
kraje", přičemž tato změna spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 1.400.000 Kč 
na částku 991.000 Kč, a to s ohledem na snížení části nákladů projektu "Regionální fotbalová 
akademie Pardubického kraje" v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k 
ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z 
Programu podpory sportu č. D1734/00027/21 mezi statutárním městem Pardubice a subjektem 
Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. 
listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, o změně výše dotace a s tím související změně 
čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu týkající se projektu "Regionální Fotbalová 
akademie Pardubického kraje" ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6705/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh poskytnout individuální investiční dotaci z Programu podpory sportu ve výši 409.000,- Kč 
subjektu Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 
17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Technické vybavení 
pro hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje". Dotace nebude poskytnuta v 
režimu "de minimis". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu 
podpory sportu ve výši 409.000,- Kč se subjektem Nadační fond regionální Fotbalové akademie 
Pardubického kraje, IČO: 05092302, sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
na realizaci projektu " Technické vybavení pro hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického 
kraje " dle přílohy tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. R/6706/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2190/2021 ze dne 29.4.2021, a 
to řádku č.13 přílohy č. 1 citovaného usnesení, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu 
podpory sportu spolku OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 
2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "výkonnostní sport", přičemž tato 
změna spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 386.000 Kč na částku 309.000 Kč, 
a to s ohledem na snížení výše uznatelných nákladů na projektu "výkonnostní sport" v důsledku 
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restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00257/21 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem OK Lokomotiva 
Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
o změně výše dotace týkající se projektu "výkonnostní sport" ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. R/6707/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh poskytnout individuální investiční dotaci z Programu podpory sportu ve výši 77.000,- Kč 
spolku OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, sídlo: Palackého třída 2547, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nákup zahradního traktoru". Dotace nebude 
poskytnuta v režimu "de minimis". 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální investiční dotace z Programu 
podpory sportu ve výši 77.000,- Kč se spolkem OK Lokomotiva Pardubice, spolek, IČO: 26606747, 
sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nákup 
zahradního traktoru" dle přílohy tohoto usnesení. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. R/6708/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 15.000,- Kč spolku Pardubice 
Stallions, z.s., IČO: 26618702, sídlo: Husova 1782, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, na realizaci 
projektu „Organizování domácích zápasů ligy amerického fotbalu“. Dotace nebude poskytnuta v 
režimu "de minimis". 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 
15.000,- Kč na realizaci projektu „Organizování domácích zápasů ligy amerického fotbalu“ se 
spolkem Pardubice Stallions, z.s., IČO: 26618702, sídlo: Husova 1782, Bílé Předměstí, 530 03 
Pardubice. 
Z.: Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS  
T.: 31.12.2021 
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35 
Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6709/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory volnočasových 
a vzdělávacích aktivit č. D/1734/00121/21 uzavřené dne 3. 6. 2021 s žadatelem Černí koně - spolek 
Praha 9, IČO: 03869997, se sídlem Před mosty 1, 190 00, Praha 9, jímž se na žádost příjemce mění 
stanovené čerpání dotace dle upraveného rozpočtu při zachování původní výše dotace 37.000 Kč. 
Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit č. D/1734/00121/21 uzavřené dne 3. 6. 2021 s žadatelem Černí koně - spolek 
Praha 9, IČO: 03869997, se sídlem Před mosty 1, 190 00, Praha 9, dle bodu I. tohoto usnesení, ve 
znění přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
Z: Ivana Liedermanová 
T: 30. 11. 2021 

36 
Akce v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6710/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce "Pardubice open 2022" pořádané spolkem Maple Pool Club, z.s., se sídlem 
Ohrazenická 281, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO: 27040569, do programu sportovních dnů pro rok 
2022 v Enteria aréně v režimu vyrovnávací platby poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb 
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obecného hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností 
Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.6.2020. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6711/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zařazení akce „HITPARÁDA ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ PARÁDNÍHO KRAJE – přehlídka středních 
škol a zaměstnavatelů“ pořádné Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje, se sídlem 
náměstí Republiky 12, Pardubice, IČO 25982583, do režimu vyrovnávací platby v Enteria aréně 
Pardubice poskytované dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu 
uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29. 
12. 2017 ve znění dodatku ze dne 30. 6. 2020. 

37 
Vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků a studentů základních a středních škol v 

Pardubicích za školní rok 2020/21 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6712/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančních darů žákům základních škol, nižšího gymnázia a základních uměleckých škol 
uvedeným v příloze č.2 této zprávy za úspěchy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2020/21. 
Finanční dary budou vyplaceny ze samostatné položky rozpočtu Program podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit pro rok 2021. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6713/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí finančních darů studentům středních škol uvedeným v příloze č.3 této zprávy za 
úspěchy v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2020/21. Finanční dary budou vyplaceny ze 
samostatné položky rozpočtu Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 2021. 
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38 
Správa IT v ZŠ - smlouva o podpoře 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6714/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Smlouvy o podpoře mezi statutárním městem Pardubice a Základní školou Montessori 
Pardubice, příspěvková organizace, IČ: 09652558, ve znění dle přílohy, která je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru informačních technologií uzavřít Smlouvu o podpoře mezi statutárním městem Pardubice a 
Základní školou Montessori Pardubice, příspěvková organizace, IČ: 09652558, dle bodu I. tohoto 
usnesení. 
Z: Ing. Zdeňka Malá, vedoucí odboru informačních technologií 
T: 30. 11. 2021 

39 
Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve školství 

zřizovaných statutárním městem Pardubice 

 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- bez doplňujících informací 
 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6715/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.11.2021 plat dle návrhu: 
Mgr. Emě Jičínské, ředitelce ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590;  
Mgr. Janě Lokvencové, ředitelce ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305; 
Mgr. Leoši Šebelovi, řediteli ZŠ Pardubice, Bratranců Veverkových 866. 
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Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6716/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Určuje 
s účinností od 01.11.2021 plat dle návrhu: 
Mgr. Miloši Adamů, MBA,  řediteli DDM ALFA Pardubice-Polabiny, Družby 334. 

 

40 
Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6717/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OR/21/71776 z programu „Identifikace 
nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách 
Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502“ na projekt #podcaststaňkovka128  uzavřené mezi 
statutárním městem Pardubice, jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČO 70892822, se 
sídlem Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11, jako poskytovatelem dotace z 
rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Dodatek č. 1 je přílohou tohoto usnesení. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. OR/21/71776 z programu „Identifikace 
nadání a práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi a žáky v základních školách 
Pardubického kraje v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje II, reg. č. projektu 
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016502“ na projekt #podcaststaňkovka128 mezi statutárním městem 
Pardubice jako příjemcem dotace a Pardubickým krajem, IČO 70892822, se sídlem Pardubice, 
Komenského náměstí 125, PSČ 532 11 jako poskytovatelem dotace z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje, ve znění, které tvoří přílohu tohoto usnesení. 
Z: Martin Charvát, primátor města 
    Ivana Liedermanová, vedoucí OŠKS 
T: 30.11.2021 
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41 
Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6718/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Stonožka Pardubice-Polabiny, Odborářů 
345, a to v 1., 2., 3., 4., a 5. třídě na 25 dětí, v 6. třídě na 14 dětí a to na dobu neurčitou. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6719/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách Mateřské školy Stonožka Pardubice-Polabiny, Odborářů 
345, a to v 1., 2., 3. a 5. třídě na 26 dětí na dobu určitou od 1.9.2021 do 31.8.2022. 

42 
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6720/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Souhlasí 
se záměrem Základní školy Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283, se sídlem Prodloužená 283, 
Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ: 60159065, ucházet se o grant z prostředků nadace O2, se sídlem Za 
Brumlovkou 2, Praha 4, 140 22, IČ: 26700000, v grantovém řízení O2 Chytrá škola pro kalendářní 
rok 2022. Celkové způsobilé náklady projektu jsou odhadnuty na částku 100 tis. Kč na kalendářní 
rok 2022. 
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43 
Výpůjčka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6721/2021               (pro 7, proti 0, zdrž. 3) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
výpůjčku částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, 
vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o 
výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem 
Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, na dobu určitou, a to do dne uzavření smlouvy o 
převodu staveb na výše uvedených pozemcích z vlastnictví vypůjčitele do vlastnictví půjčitele, 
nejpozději však do 5 let ode dne uzavření smlouvy o výpůjčce, za účelem vybudování staveb 
výhyben na stezce pro cyklisty a chodce (ul. Táborská) a rozšíření napojení stezky na ul. Dostihová 
za podmínek stanovených v níže uvedených listinách, které jsou přílohami tohoto usnesení: 
- závazné stanovisko – Městského úřadu Chrudim, čj, CR 016147/2020 ODp/KL ze dne 9. 3. 2020 
(příloha č.1) 
- stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, čj. KRPE-59430-1/ČJ-2020-170606 ze 
dne 27.8.2020 (příloha č. 2) 
- vyjádření Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje čj. HSPA-17-410/2020-Šp ze dne 
21.7. 2020 (příloha č. 3) 
- veřejná vyhláška OD MmP, čj. MmP 82120/2020 OD ze dne 13. 8. 2020 (příloha č. 4) 
- souhlas spolku WRC PARDUBICE, IČO 75146789, ze dne 4. 2. 2021 (příloha č. 5). 
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena po vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o 
výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o výpůjčce uzavřenou s pobočným spolkem WRC 
PARDUBICE, IČO 75146789. 
II. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
bezúplatný převod staveb výhyben  a rozšíření napojení stezky vybudovaných na částech pozemků 
označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, 
p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. 
Svítkov, z vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, se sídlem Praha – 
Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, do vlastnictví statutárního města Pardubice. 
III. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
udělení souhlasu statutárního města Pardubice společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 
25917773, se sídlem Praha – Čakovice, Kostelecká 879/59, PSČ 19600, s vynětím pozemků 
označených jako p.p.č. 39/2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 v k.ú. Svítkov ze zemědělského půdního 
fondu. 



  82 

IV. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice ze smlouvy o 
výpůjčce uzavřenou s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 75146789. 
V. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 
o výměře 3 m2, vše v k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, 
p.p.č. 164/64 o výměře 4 m2, vše v k.ú. Svítkov se společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 
25917773.  
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 6. 2022 
VI. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu staveb výhyben  a rozšíření napojení stezky vybudovaných 
na částech pozemků označených jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2, p.p.č. 39/2 o výměře 3 m2, vše v 
k.ú. Popkovice, p.p.č. 164/4 o výměře 4 m2, p.p.č. 164/7 o výměře 45 m2, p.p.č. 164/64 o výměře 4 
m2, vše v k.ú. Svítkov, z vlastnictví společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, do 
vlastnictví statutárního města Pardubice. 
Z: Moravec Martin, vedoucí OSSÚD,OD 
T: 30. 9. 2022 
VII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
vydat souhlas vlastníka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČO 25917773, s vynětím 
pozemků označených jako p.p.č. 39/2 v k.ú. Popkovice a p.p.č. 164/7 v k.ú. Svítkov ze 
zemědělského půdního fondu. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2022 
VIII. Rada města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce s pobočným spolkem WRC PARDUBICE, IČO 75146789, o 
vyjmutí části pozemku označeného jako p.p.č. 22/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Popkovice. 
Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 
T: 30. 9. 2022 
 

44 
Odstoupení od nájemní smlouvy – Umělecký svaz České republiky, z.s. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- podrobně okomentoval předložený materiál 

 
Rozprava: 
J. Mazuch – podpořil v této věci pana primátora 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6722/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
I. Rada města Pardubic 
Schvaluje 
odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené dne 15.4.2021 se spolkem Umělecký svaz České 
republiky, z.s., IČ 042 77 775, se sídlem Orebitská 726/5, Žižkov, 130 00 Praha 3,  na nebytový 
prostor č. 1012 a č. 1014 o výměře 362,56 m2, nacházející se v 1. patře budovy č. 10 v areálu Jana 
Palacha 324,  která je součástí pozemku označeného jako st.p.č.  864/9 v k.ú. a obci Pardubice, 
části obce Zelené Předměstí, z důvodu nezajištění kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí 
stavebního úřadu o změně účelu užívání předmětu nájmu do šesti měsíců od oboustranného 
podpisu nájemní smlouvy. 
II. Rada města Pardubic 
Ukládá 
odboru majetku a investic realizovat odstoupení od nájemní smlouvy, podle bodu I. 
Z: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T: 20.10.2021 

45 
Diskuse 

Radim Jelínek 
- podal nový návrh na usnesení týkající se schválení zahraniční služební cesty náměstkovi J. 

Nadrchalovi 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/6723/2021               (pro 10, proti 0, zdrž. 1) 

 
 
Rada města Pardubic 
Schvaluje 
zahraniční služební cestu náměstkovi primátora Janu Nadrchalovi do města Nyíregyháza v 
Maďarsku ve dnech 3. 11. - 5. 11. 2021. 
 
 
Vít Ulrych 

- s ohledem na novelu zákona č. 286/2021 Sb., tzv. Milostivé léto, která umožňuje dlužníkům 
státu, obcí a jeho organizacím splatit pouze jistinu svého dluhu + poplatek exekutorovi, vznesl 
dotaz, zda magistrát města činí nějaké kroky k informování dlužníků o této možnosti. Akce 
trvá do 28. ledna 2022, proto do této doby požádal o to, aby o této akci bylo informováno 
v rámci Radničního zpravodaje. V tomto smyslu předloží na nejbližším jednání ZmP návrh na 
usnesení. 
Reagoval R. Jelínek – uvedl, že není problém tyto informace zahrnout do Radničního 
zpravodaje.  
Reagoval M. Charvát – požádal pana tajemníka, aby s kolegy z právního oddělení prověřili 
adekvátnost zveřejnění takovéto výzvy. 
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Petr Kvaš 
- podal informativní zprávu ze zahraniční služební cesty do Francie, které se zúčastnil ve dnech 

5. – 8. 10. 2021 společně s pracovníkem kanceláře primátora T. Cabrnochem. 
- s ohledem na problematiku výstavby v ulici Sakařova informoval o návštěvě předsedy a 

místopředsedy komise pro urbanismus a architekturu, kteří ho informovali o nespokojenosti 
některých členů komise s jejím statusem jako poradním orgánem rady města. Rada města 
v těchto věcech nerozhoduje, tato rozhodnutí se vydávají v rámci stavebního řízení na úrovni 
městských obvodů. Proto doporučil, aby byl změněn statut komise s tím, že tento úkol navrhl 
uložit přímo komisi. V tomto smyslu podal nový návrh na usnesení. 
Reagoval M. Charvát – doporučil, aby komise pro urbanismus a architekturu byla vázána na 
městské obvody, které jsou účastníky řízení. Mohla by být jejich poradním orgánem. Po 
nějaké době by se mohlo vyhodnotit, jak jejich spolupráce funguje a zda je efektivní. 

- v návaznosti na diskusi u bodu k výstavbě městského útulku podal informace, že městská 
policie letos provedla 234 odchytů zvířat, z toho 100 bylo předáno majitelům, 52 vypuštěno 
do přírody a 82 předáno do veterinární ordinace. Minimum z toho skončila v záchytné stanici 
Pasíčka. 

 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/6724/2021               (pro 11, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Ukládá 
Komisi pro urbanismus a architekturu vyhodnotit stávající funkčnost komise s návrhy na budoucí 
statut komise. 
Z: Komise pro urbanismus a architekturu 
 
 
Jiří Rejda 

- požádal o přítomnost ředitele Městské policie Pardubice pana Hűbla na zasedání 
zastupitelstva města při projednávání problematiky městského útulku. 

- Dále k organizaci Velké Pardubické příští rok požádal možnost v organizačním štábu mít 
zástupce příslušného městského obvodu, např. dopravní situace na sídlišti Dukla byla při 
letošním ročníku špatná, na úřad bylo poté podáno mnoho stížností. Např. při předloňském 
ročníku bylo sídliště pro návštěvníky VP hlídáno a nebylo dovoleno na sídlišti parkovat. Byl by 
rád, kdyby tato organizace byla zachována. 
Reagoval P. Kvaš – organizační štáb se schází pravidelně cca 3 měsíce před VP, požadavek na 
přizvání zástupce MO V vznese. 

 
 
Jan Nadrchal 

- podal členům rady informace ze své zahraniční služební cesty do německého města Ulm ve 
dnech 11. – 12. 10. 2021.  

 
 

Schůze byla ukončena ve 12:15 hodin
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U usnesení č. R/6596/2021 jsou prověřovány nové okolnosti, proto prosím o pozastavení jeho 
platnosti. Je připravována revokace usnesení – zrušení. Ostatní souhlasí. 
 
 

…………………………………………… 
       Martin  C  h a r  v á t 
    primátor města Pardubic  

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
………………………..………………….        
Jan   N a d r c h a l 
 
 
 
………………………………………………. 
Tomáš  P e l i k á n 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice dne 20.10.2021              (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem 85 stran originálu zápisu 



Hlasování _RmP_18.10.2021

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:08:53                          
                     00. Úvod, schválení programu                     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  schválení programu schůze
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:13:01                          
      01. Zpráva komise pro bytové a nebytové prostory - nebyty       
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11

Stránka 1



Hlasování _RmP_18.10.2021
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 008 doporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:14:49                          
02. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů 
vzešlých z usnesení RmP
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 4 - NESCHVÁLENO                     
                         18.10.2021 10:15:04                          
02. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů 
vzešlých z usnesení RmP
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Zdržel se      
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
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Hlasování _RmP_18.10.2021
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 002 - nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:31:25                          
               03. Zpráva Komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 020 doporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 6 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:32:03                          
               03. Zpráva Komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Zdržel se      
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  Kvaš Petr                                  ODS               Zdržel se      
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Zdržel se      
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Zdržel se      
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 6 (55%)  Proti: 1 (9%)  Zdrželo se: 4 (36%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 022 nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO                     
                         18.10.2021 10:32:49                          
               03. Zpráva Komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Zdržel se      
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 4 (36%)  Proti: 6 (55%)  Zdrželo se: 1 (9%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 030 - nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
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                     HLASOVÁNÍ č. 8 - NESCHVÁLENO                     
                         18.10.2021 10:33:23                          
               03. Zpráva Komise pro pozemky a reklamu                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 023 - 029, 031 nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:34:03                          
04. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
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Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:34:32                          
05. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu - OMI
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 008
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:37:17                          
06. Investiční záměr Areál koupaliště Cihelna – rekonstrukce bazénů včetně 
navazujících staveb a příslušenství
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
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  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:38:00                          
   07. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 018 doporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 13 - NESCHVÁLENO                     
                         18.10.2021 10:38:20                          
   07. Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          
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  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 019 - 035 nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 10:41:50                          
        08. Revitalizace bytových domů Husova č.p. 1116 - 1119        
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Zdržel se      
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Zdržel se      
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 1 (9%)  Zdrželo se: 2 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:00:05                          
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                     09. Městský útulek Pardubice                     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Zdržel se      
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Zdržel se      
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nepřítomen     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:00:30                          
                     09. Městský útulek Pardubice                     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Zdržel se      
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Zdržel se      
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:01:13                          
           10. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace           
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:01:47                          
11. Dodatek č. 3 Smlouvy o bezúplatném převodu (součinnost s Pardubickým krajem)
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:02:31                          
12. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v majetku města Pardubice
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:03:01                          
 13. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacího řízení   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
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  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:03:43                          
14. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek
- ORS
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:04:30                          
                        15. Veřejné zakázky KT                        
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
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  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:05:59                          
16. Zmapování ploch ve vlastnictví města, která mohou být využita k přestavbě 
nebo výstavbě, včetně podmínek daných územním plánem a dalších limitů využití
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
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                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:06:57                          
         17. Podněty na změnu Územního plánu města Pardubice          
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

                  =    ZMATEČNÉ HALOSVÁNÍ    =
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 25 - NESCHVÁLENO                     
                         18.10.2021 11:08:02                          
         17. Podněty na změnu Územního plánu města Pardubice          
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Proti          
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Proti          
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Proti          
  Mazuch Jan                                 ODS               Proti          
  Martinec Vladimír                          SpP               Proti          
  Ministrová Ludmila                         KpP               Proti          
  Pelikán Tomáš                              SpP               Proti          
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Proti          
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Proti          
  Ulrych Vít                                 KpP               Proti          
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 0 (0%)  Proti: 11 (100%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
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Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 nedoporuč.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:09:05                          
       18. Dodatky ke Smlouvám o dílo - MŠ Gorkého a MŠ Teplého       
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:09:33                          
                         19. Žádosti o dotace                         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
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______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:09:59                          
    20. Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace     
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 29 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:14:39                          
             21. Dopravní opatření v ulici 17. listopadu              
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
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  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:17:06                          
       22. Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s.        
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Zdržel se      
  Ulrych Vít                                 KpP               Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 9 (82%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:17:28                          
       22. Pořízení akcií společnosti Pardubická plavební a.s.        
______________________________________________________________________

Stránka 17



Hlasování _RmP_18.10.2021

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Zdržel se      
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 002 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:18:28                          
         23. Program valné hromady HC DYNAMO Pardubice a. s.          
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 003
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 33 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:20:18                          
24. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Proti          
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Zdržel se      
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Zdržel se      
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 8 (73%)  Proti: 1 (9%)  Zdrželo se: 2 (18%)  Nehlasovalo: 0 (0%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 016
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 34 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:20:41                          
24. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 11 (100%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
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Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001- 015, 017 - 022
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:21:24                          
                   25. Pardubické vánoční trhy 2021                   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:40:53                          
                           26. BD Poseidon                            
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
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  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:41:23                          
   27. Poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory kultury    
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 38 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:41:48                          
28. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
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  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 39 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:42:15                          
       29. Změna ve složení představenstva SmP - Odpady a. s.         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Nehlasoval     
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 40 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:43:30                          
30. Portfolio projektů a významných investic s vazbou na rozpočet města - 
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ukončení projektu
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 41 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:44:04                          
31. Rozhodnutí o výběru dodavatelů pro vyzvání k podání nabídky a ustanovení 
hodnotících komisí v rámci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - OIT
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 004
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 42 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:44:42                          
   32. Novela nařízení o provádění zimní údržby místních komunikací   
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 43 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:45:50                          
 33. Dodatek č. 4 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Nehlasoval     
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 10 (91%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 44 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:46:25                          
      34. Revokace usnesení a poskytnutí dotací z oblasti sportu      
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 - 005
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 45 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:47:57                          
        35. Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace         
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
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  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 46 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:48:34                          
36. Akce v Enteria aréně ve veřejném zájmu v režimu vyrovnávací platby
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 47 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:49:07                          
37. Vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků a studentů základních a středních škol
v Pardubicích za školní rok 2020/21 
______________________________________________________________________
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  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 48 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:49:36                          
                38. Správa IT v ZŠ - smlouva o podpoře                
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
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                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 49 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:50:11                          
39. Úprava platových výměrů ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací ve 
školství zřizovaných statutárním městem Pardubice 
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:50:39                          
40. Dodatek smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 51 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:51:11                          
         41. Povolení výjimky z nejvyššího počtu ve třídě MŠ          
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Nehlasoval     
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrhy č. 001 a 002
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 52 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:51:42                          
          42. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci          
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
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  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 53 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:52:19                          
      xx. Výpůjčka pozemků společnosti CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.      
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Nehlasoval     
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 6 hlasů
Celkem radních: 11
Pro: 7 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (27%)  Nehlasovalo: 1 (9%)

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 54 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:55:09                          
      xx. Odstoupení od nájemní smlouvy - Umělecký svaz ČR z.s.       
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
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  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 55 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 11:56:56                          
                             xx. Diskuse                              
______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 001 - schválení zahraniční služební cesty
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

         102. řádná schůze Rady města Pardubic dne 18.10.2021         
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 56 - SCHVÁLENO                      
                         18.10.2021 12:13:14                          
                             xx. Diskuse                              
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______________________________________________________________________

  Charvát Martin                             ANO 2011          Pro            
  Kvaš Petr                                  ODS               Pro            
  Nadrchal Jan                               ANO 2011          Pro            
  Rychtecký Jakub                            ČSSD              Pro            
  Mazuch Jan                                 ODS               Pro            
  Martinec Vladimír                          SpP               Pro            
  Ministrová Ludmila                         KpP               Pro            
  Pelikán Tomáš                              SpP               Pro            
  Rejda Jiří                                 ANO 2011          Pro            
  Štěpánek Vítězslav                         ODS               Pro            
  Ulrych Vít                                 KpP               Pro            
______________________________________________________________________

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

Hlasování o usnesení
  návrh č. 2 - komise pro architekturu a urbanismus
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Akce:  BD Husova 1116-1119 

Profese: Architektonicko-stavební řešení 

Stupeň: Studie 

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ HUSOVA 1116-1119 
Popis stávajícího stavu 

Jedná se o celistvý soubor čtyř bytový domů. Dva domy č.p. 1116 a 1118 při ulici Husova. Druhé dva 
bytové domy č.p. 1117 a 1119 přístupné průjezdem v druhé řadě vnitrobloku. Mezi domy se nachází 
vnitřní dvůr, velikosti 47 x 25 m. Dvůr je převážně nezpevněný s chodníky ze zámkové dlažby. Za 
posledními domy se dále nachází zahrada lichoběžníkového tvaru a velikosti zhruba 48 x 20m. Zahrada 
je přístupná pouze skrz vnitřní komunikaci bytových dům č.p. 1117 a 1119. 

Každý z bytových domů o půdorysné velikosti cca 23,5 x 13,5m. Domy mají čtyři nadzemí podlaží, 
nevyužité podkroví pod symetrickou sedlovou střechou a suterén. Zvýšené přízemí domu je přístupné po 
vyrovnávacím schodišti z ulice, nebo z vnitrobloku. 

Domy jsou připojeny k technické infrastruktuře stávajícími přípojkami vodovodu, kanalizace, plynu, 
elektro a ke sdělovacím sítím. Současně byla při výstavbě bytového domu „Na Haldě“ vybudována 
nákladem distributora odbočka rozvodu CZT z distribuční soustavy Elektrárny v Opatovicích. Odbočka 
je ukončena na zahradě za domy č.p. 1117 a 1119. 

Dopravně jsou domy napojeny stávajícím sjezdem z ulice Husova. 

Popis konstrukčního a stavebně-technického řešení 
Bytové domy jsou vystavěny běžnými technologiemi v první polovině 20. století. Z konstrukčního hlediska 
se jedná o podélný dvou a troj-trakt s nosnými stěnami. Dále převzato z technické zprávy zaměření 
(Folberger, 2018): 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Z konstrukčního hlediska se jedná o podélný nosný stěnový systém – obvodové a vnitřní nosné 
zdivo. Založení domu je na základových pasech. Obvodové i vnitřní nosné zdivo je cihelné. 
Stropní konstrukce nad 1.PP. železobetonová monolitická žebírková. Stropní kce v nadzemních 
podlažích je z části dřevěná trámová a při menších rozponech železobetonová desková. Střešní 
konstrukce je klasický dřevěný krov. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 34,50°, 
výška hřebene se nachází cca 20,60 m nad terénem. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Z bezproblémového fungování objektu v jeho současném stavu a z prohlídky stavby zpracovatel 
pasportu prohlašuje, že stavba splňuje požadavky na statické vlastnosti použitých konstrukčních 
prvků a materiálů. 

d) technické řešení 
V objektu je provedena světelná a zásuvková elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace a 
plynu. Celkově jsou jednotlivé bytové jednotky, ve zcela rozdílném stavu z hlediska 
obyvatelnosti. Část je zrekonstruovaná a část je neobývaná. Některé v současné době 
neobývané bytové jednotky jsou zcela zdevastované – velká vlhkost, plísně. 

Zadání investora 
Na úrovni studie navrhnout revitalizaci bytových domů s důrazem na řešení dispozic a provozů souboru 
staveb, včetně řešení navazujícího poloveřejného a veřejného prostranství. Dále pak koncept řešení 
technických rozvodů uvnitř objektů, podrobněji viz „Výzva k podání nabídky v rámci zadávání veřejné 
zakázky malého rozsahu: Husova ulice 1116-1119, revitalizace bytových domů“. Studie je zpracována 
ve variantách tak, aby v další fázi přípravy revitalizace bylo možno rozhodnout o rozsahu dle 
přidělených investičních nákladů.  

Zlepšení tepelně technického standardu bytových domů vychází z požadavků dotačního programu 
„IROP – č. 78 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“. 

Podklady 
 Pasport bytových domů Husova 1116-1119, zpracoval Ing. Pavel Folberger, V Pardubicích 

7/2018 
 Prohlídka  
 IROP – č. 78 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 

PRINCIP NÁVRHU 
Návrh v širším měřítku počítá s vytvořením veřejného průchodu z ulice Husova, do území severně za 
řešenými domy. Toto území je v majetku města a má potenciál stát se do budoucna významnou 
lokalitou v rámci širšího centra města, s převažující funkcí bydlení či rekreace. Dvůr mezi řešenými 
bytovými domy se tak stává součástí veřejného prostoru, což má také za cíl podpořit sociální kontrolu 
tohoto místa. Dvůr však nemá ambice být pobytovým prostorem, pouze příjemnou zkratkou mezi 
stromy, které jsou nově navrženy podél osy průchodu tak, aby se procházející člověk necítil jako 
narušitel soukromí pod drobnohledem otevřeného prostoru. Na tuto „veřejnou osu“ navazují spíše 
polosoukromé, pohledově exponované prostory s minimálně údržbovou zelení a potenciálem 
odpočinkové plochy pro obyvatele domů. Nejintimnější části v rozích dvora jsou využity pro soukromé 
terasy ke čtyřem velkým rodinným bytům. Tyto vyvýšené terasy jsou od okolí odděleny rampovými 
schodišti, která zpřístupňují prostor pod terasami, sloužící jako kryté parkoviště jízdních kol a nově 
vybudovaný venkovní vstup do suterénu. Maximální soukromí teras je zajištěno pomocí pásů zeleně. 

Stávající průjezd jižním uličním blokem je v návrhu maximálně rozšířen, za pomoci vynesení ocelovou 
konstrukcí, a zvýrazněn obkladem fasádními deskami. Do tohoto průjezdu jsou nově navrženy 
bezbariérové vstupy k vloženému výtahu, který je uvnitř dispozice, v místě stávající chodby se 
železobetonovým stropem malého rozponu. Stejný princip se opakuje i u severního bloku, kde je průjezd 
jako výstup z území nově probourán, tentokrát však méně velkoryse, se zachováním stávajících nosných 
konstrukcí. 

Hlavní vstupy do jednotlivých domů jsou navrženy ze dvora. U jižního bloku jsou zrušeny uliční vstupy a 
hlavní domovní vstupy vznikají maximálním rozšířením prostorů stávajících zadních vstupů na 
mezipodestu schodiště. Ty jsou navíc doplněny o závětří, kryté lehkou předsazenou konstrukcí 
s integrovanými poštovními schránkami. Hlavní vstupy do domů severního bloku jsou ponechány s tím, 
že je vytvořeno kryté závětří s poštovními schránkami zapuštěním vstupních dveří do stávajícího 
dlouhého průchodu. 

Dispozice bytů byly navrženy tak, aby využívali maximum stávajících konstrukcí, zejména příčných 
ztužujících, a zároveň minimalizovaly nadbytečné chodby uvnitř domů. Nově navržené podélné příčky 
jsou umístěny v modulu 600mm a vymezují prostory kuchyní a koupelen. Úpravou dispozice vzniklo ve 4 



patrech celkem 76 bytů. 34 bytů kategorie 1kk, 38 bytů kategorie 2kk a 4 rodinné byty kategorie 3kk. 
Návrh také řeší alternativu dispozice bezbariérového bytu kategorie 1kk v severním bloku, kterou lze 
opakovat i v jižním bloku.  

V severních traktech domů nemůže být splněn požadavek na oslunění. Jedná se však o změnu 
dokončené stavby a stávající stav není návrhem zhoršen. V těchto traktech jsou proto umisťovány spíše 
menší byty. 

V podkroví každého ze 4 domů jsou navrženy další 3 byty. Jeden menší, kategorie 1kk, je umístěn 
v severním traktu a je prosluněn od jihu pomocí vložené galerie. Dva větší, kategorie 2kk, jsou také 
rozšířeny o otevřený prostor vložené galerie. Návrh půdních bytů maximálně respektuje stávající 
konstrukce krovu, vkládá jednotlivé prostory mezi plné vazby a vyřezává vazné trámy pouze v místech, 
kde je možné jejich podložení na stávajících nosných zdech. Pracuje tak se dvěma úrovněmi podlahy, 
pod a nad vaznými trámy. Prostory s nižší podlahou mají světlou výšku 2,3m, nad níž jsou vkládány 
galerie. Prostory s vyšší podlahou jsou ponechány jako otevřené do plné výšky krovu a jsou z nich 
navržena strmá schodiště do těchto galerií. 

Stávající členění fasády pravidelně střídá 2 velikosti oken s výškou parapetů 900mm. Tento pravidelný 
rastr oken je narušen „nahodilým“ rozmístěním zavěšených balkonů. Parapety větších oken jsou 
ubourány a vznikají tak francouzská okna, případně vstupy na balkony. Dvojice menších oken jsou u 
bytů bez balkonů sdruženy, se zachováním stávající výšky parapetů tak, aby bylo umožněno umístění 
kuchyňských linek, případně radiátorů pod okny. Nová okna jsou vložena do prázdných ploch stávající 
fasády. Tím vším je zajištěno dostatečné prosvětlení všech bytů, avšak bez nutnosti předsazeného 
stínění, které by si vyžádalo nadměrné zvýšení prosklených ploch. Zároveň je zachováno vyvážené 
členění fasád, dané symetrickou koncepcí celého objektu s tím, že je narušeno určitou logickou 
nepravidelností, oživující strohost fasády, která po zateplení ztratí své detaily a členění. 

Konstrukce balkonů jsou řešeny jako ocelové, žárově zinkované tak, aby vyžadovaly minimální údržbu. 
Opláštěny jsou fasádními deskami, což je prvek, opakující se v celém návrhu, zvláště na exponovaných 
a citlivých místech, kde by fasáda s kontaktním zateplením mohla být poškozena. Viditelná ocelová 
konstrukce má decentní detail subtilních hran válcovaných profilů a styčníků táhel. Tvar balkonu je 
jednoduchý bez zastřešení tak, aby byla konstrukce co nejlehčí a umožňovala maximální vyložení a tím 
i maximální podlahovou plochu. Balkony si zároveň necloní v bočním průhledu Husovou ulicí směrem 
do zeleně okolo sádek a parku Na Špici. Nahodilost rozmístění balkonů na fasádě mimo jiné také 
umožňuje úpravu jejich počtu, aniž by byl narušen koncept návrhu fasády.  

Variantní řešení návrhu 
Architektonická studie je variabilně zpracována v oddílech podle rozsahu celkového zásahu. 

Varianta A – základní 
Stávající bytové domy jsou v relativně vyhovujícím technickém stavu a návrh počítá s takovými 
úpravami, které povedou k jeho zlepšení při vynaložení minimálních nákladů. 

 Posouzení stávajícího stavebně technického stavu, destrukčními sondami 
 Řešení vlhkosti sklepních prostorů je řešeno důkladným provětráváním sklepů, s napojením 

nuceného odtahu na stávající nevyužitá komínová tělesa 
 Úprava dispozičního řešení, dle výkresové části 
 Nová hygienická zázemí včetně nových instalačních jader 
 Nové vnitřní a vnější výplně otvorů (vybourané parapety některých oken) 
 Zateplení vytápěné obálky budovy 
 Profese, viz samostatný oddíl 

Varianta B – komplexní 
 Posouzení stávajícího stavebně technického stavu, destrukčními sondami 
 Řešení vlhkosti sklepních prostorů kompletním odkopáním suterénních stěn tak, aby bylo možno 

vytvořit novou svislou hydroizolaci. Na úrovni paty zdiva budou objekty podřezány. Stávající 
podlaha suterénu bude odkopána a vytvořena nová skladby podlahy, včetně vodorovné 
hydroizolace proti pronikání vlhkosti a radonu z podloží. Štítové stěny navazující na sousední 
zástavbu budou injektovány. 

 Stávající čisté podlahy ve všech podlažích budou odstraněny a stávající dřevěné trámové 
stropy budou důkladně zkontrolovány. Rozpočet uvažuje s výměnou 50% stávajících dřevěných 
prvků. 

 Úprava dispozičního řešení, dle výkresové části 
 Nová hygienická zázemí včetně nových instalačních jader 
 Nové vnitřní a vnější výplně otvorů 
 V bytových domech bude zbudován výtah, vložením do prostoru společné chodby 
 Do stávajícího nevyužité podkroví budou vestavěny vždy tři mezonetové byty s využitím stávající 

střešní konstrukce a stávající pojistné hydroizolace 
 Okenní otvory v obvodovém plášti jsou upraveny dle návrhu (vybourání parapetů, spojení 

některých malých oken,…) 
 Na osluněné fasády domů jsou zavěšeny samonosné ocelové balkony 
 Zateplení vytápěné obálky budovy 
 Profese, viz samostatný oddíl 

Návrh parteru 
Prostor před domy podél ulice Husova 
Návrh úpravy dispozičního řešení upravuje vstupy do jednotlivých objektů. Původní hlavní vstupy do č.p. 
1116 a 1118 se přesouvají do vnitrobloku (bezbariérový vstup k výtahu z průjezdu). Návrh umožňuje 
plynulé protažení stávající cyklostezky a chodníku v souběhu s uliční fasádou. Travnatý pás podél fasády 
domů je protnut zadlážděnou plochou průchodu/průjezdu. 

Vnitroblok 
Návrh uspořádání vnitrobloku vychází z vymezení nejvíce frekventovaných komunikací, ty jsou 
zadlážděny. Mimo tyto plochy je dále uplatněna zeleň ve formě travnatých ploch a jakoby „náletové 
zeleně“, která nevyžaduje náročnou údržbu. Centrální část vnitrobloku uvažuje s výsadbou čtyř 
vzrostlých stromů, které vytvoří stinný průchod pod svými korunami. Další „ostrůvky“ zeleně jsou již 
navrženy s různorodou výsadbou středního vzrůstu. Ta pokračuje na stávající ohradní zdi a nahrazuje 
některá zábradlí u venkovních vstupů do sklepů. Zbylá volná plocha je ponechána jako travnatá. 

Prostor za domy 
Zahrada za bytovými domy č.p. 1117 a 1119 bude do doby zpracování návrhu na využití navazující 
lokality ponechána v jednoduché úpravě s travnatým povrchem a mlatovými chodníčky navazujícími 
na stávající uliční síť. Klidné prostředí za domy nabízí umístění společenského prvku (gril, ohniště,…). 

Materiálové řešení 
Návrh materiálů, klade důraz na jejich trvanlivost a bezúdržbové fungování. Pro zpevněné plochy je 
navržena žulová kostka v pravidelném rastru. Její použití se omezuje na nezbytně velké části hlavních 
průchodů a vstupů. Travnatá plocha a plocha zeleně je doplněna o mlatové chodníky. 



DOPRAVA V KLIDU 
Na základě konzultací s objednatelem během zpracovávání této studie, bylo rozhodnuto o vymístění 
automobilové dopravy a především dopravy v klidu z prostoru vnitřního dvoru. Pro potřeby nájemníků 
a IZS je ponechán stávající sjezd z komunikace v ulici Husova. Průjezdem mezi domy 1116 a 1118 dále 
do prostoru vnitrobloku, kde je vymezeno v rámci zpevněných ploch obratiště pro vozidla skupiny O2 
(velké osobní automobily, karavany).  

Návrh umožňuje příjezd ke vchodům pro potřeby stěhování, atd. 

Návrh vnitřního dvora má navozovat dojem klidného prostoru pro pěší. Automobilová doprava má 
pouze v nejnutnější možné míře. 

Návrh odstavných a parkovacích stání dle ČSN 73 6110 
 Součinitel vlivu stupně automobilizace ka = 1,25 
 Součinitel redukce počtu stání kp = 0,6 

Ověření nového stavu, bez podkroví (obytný dům činžovní) 
 Byt o 1 obytné místnosti  34 bytů x 0,5 parkovacích stání 
 Byt do 100m2 celkové plochy 42 bytů x 1 parkovací stání 
 Byt nad 100m2 celkové plochy 0 bytů x 2 parkovací stání 

 
 Základní počet stání O0 = 59 
 Základní počet parkovacích stání P0 = 0 
 Bydlení: N = O0 x ka + P0 x ka x kp = 59 x 1,25 + 0 = 74 

Ověření nového stavu, s půdní vestavbou (obytný dům činžovní) 
 Byt o 1 obytné místnosti  38 bytů x 0,5 parkovacích stání 
 Byt do 100m2 celkové plochy 50 bytů x 1 parkovací stání 
 Byt nad 100m2 celkové plochy 0 bytů x 2 parkovací stání 

 
 Základní počet stání O0 = 69 
 Základní počet parkovacích stání P0 = 0 
 Bydlení: N = O0 x ka + P0 x ka x kp = 69 x 1,25 + 0 = 86 

Posouzení stávajícího stavu 
 Byt o 1 obytné místnosti  62 bytů x 0,5 parkovacích stání 
 Byt do 100m2 celkové plochy 31 bytů x 1 parkovací stání 
 Byt nad 100m2 celkové plochy 0 bytů x 2 parkovací stání 

 
 Základní počet stání O0 = 62 
 Základní počet parkovacích stání P0 = 0 
 Bydlení: N = O0 x ka + P0 x ka x kp = 62 x 1,25 + 0 = 78 

Úprava dispozičního řešení neklade nové požadavky na počty parkovacích stání. Při výstavbě 
půdních bytů, narůstá požadovaný počet parkovacích stání o 8ks. 

 

 

ENERGETICKÉ POSOUZENÍ BYTOVÝCH DOMŮ 
Odborný odhad pro uplatnění dotačního titulu IROP. Předběžný výpočet na podkladu studie, nutno 
ověřit v dalším stupni PD! 

Požadavky IROP-č.78 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení 
 Varianta 1 – splnění požadavků dle vyhlášky 78/2013, §6 a) a b) – a) neobnovitelná energie a 

Průměrné U budovy nebo b) Celková energie a průměrné U budovy. Zároveň úspora 
v celkové energii 40%, klasifikační třída celkové energie „B“. 

 Varianta 2 – splnění požadavků dle vyhlášky 78/2013, §6 a) a b) – a) neobnovitelná energie a 
Průměrné U budovy nebo b) Celková energie a průměrné U budovy. Zároveň úspora v 
celkové energii 30%, klasifikační třída celkové energie „C“. 

 Varianta 3 – Celková úspora energie 20%, U měněných konstrukcí na úrovní 0,95*Urec 

Posouzení stávajícího stavu 
 Uem,h – 1,35; Uref – 0,4 
 Energie celková – 514,7 MWh/r 
 Energie neobnovitelná – 647,1 MWh/r 

Návrh 
 Pro posuzované bytové domy je v návrhu uvažováno se zateplením obvodových stěn, stěn 

do průjezdu, strop nad průjezdem a strop v suterénu, výměna vnějších výplní otvorů a strop 
k půdě:  

 Obvodový plášť uvažován se zateplením 18cm tepelné izolace reference Isover Twinner, nutno 
ověřit požárně bezpečnostní řešení. 

 Strop nad suterénem uvažován se zateplením 12cm tepelné izolace, reference Isover Twinner, 
nutno ověřit požárně bezpečnostní řešení. 

 Stropní konstrukce pod nevytápěným podkrovím vyplněna foukanou izolací mezi stropní trámy. 
Ve variantě půdní vestavby pak zateplení minerální vatou v úrovni střešní roviny. 

Posouzení navrženého stavu 
 Uem,h – 0,751; Uref – 0,4 – nevyhovuje, ale neposuzuje se 
 Energie celková – 265,9 MWh/r  ---  ÚSPORA 48,3% - VYHOVUJE 
 Energie neobnovitelná – 289,5 MWh/r 

Závěr 
Ve variantě IROP 1 a 2, je požadavek na průměrnou hodnotu U (součinitel prostupu tepla). Pro splnění 
těchto požadavků je nezbytné objekty izolovat větší tloušťkou tepelné izolace než je nyní uvažováno. 
Případně zvolit další doplňková opatření. Nutno posoudit ekonomickou návratnost těchto řešení. 

Návrh odpovídá požadavkům varianty IROP 3. 

 
 
 
 
 
V Pardubicích, 30. 10. 2018 

Vypracoval: Aleš Jeřábek, Vítězslav Táborský 
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Akce:  BD Husova 1116-119 

Profese: Zařízení pro vytápění staveb 

Stupeň: Studie 

 

Společné pro obě verze: 
Napojení na CZT bude ze strany zahrady do objektu 1117 pomocí předizolovaného potrubí DN50. Zde 
bude osazena horkovodní předávací stanice. Odtud bude do každého objektu vedena neregulovaná 
topná voda. V technických místnostech jednotlivých objektů budou provedeny směšovací uzly a 
osazen zásobník TV. Potrubí do jednotlivých objektů bude provedeno z předizolovaného potrubí. 

VARIANTA A 

Obecně: 
Projekt řeší revitalizaci objektů pro čtyři BD na ulici Husova č. 1116-1119 v obci Pardubice. Jedná se o 
čtyři čtyřpodlažní objekty s technickým suterénem a nevyužitém půdním prostoru. V každém objektu se 
nachází 19 BJ. PD bude vypracována dle platných předpisů a norem. 

Část vytápění předpokládá kompletní zateplení objektu na úrovni doporučených hodnot dle 
ČSN 730540-2 (2011). Primární napojení objektu na CZT bude dodávkou dodavatele tepla. Potrubí bude 
ukončeno v technické místnosti uzavíracími a regulačními armaturami dle požadavků dodavatele 
tepla. 

Stávající stav: 
Stávající zdroj tepla, otopný systém a otopná plocha budou demontována, investor rozhodne v dalším 
stupni, jak bude naloženo s materiálem. 

Tepelná ztráta: 
Byla určena dle ČSN 12831 pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu -13°C (Pardubice) a činí 73 kW. 

Potřeba tepla a energie na UT a TV: 
Hodinová potřeba: 
UT:  73 kW 

TV:  68 kW 

Roční potřeba tepla: 
UT:  172,7 MWh/r  621,6 GJ/r 

TV:  35,2 MWh/r  126,7 GJ/r 

Spotřeby tepla a paliva jsou teoretické, výpočtové. Budou záviset na klimatických podmínkách a na 
skutečném využívání objektu (topení na maximální teploty, spotřebě TV). 

Zdroj tepla: 
V suterénu bude osazena Technická místnost s napojovacími uzly UT a TV, a zásobník TV. Požadovaný 
výkon na okruh UT bude 75 kW, pro okruh TV 68 kW. V místnosti bude dále osazen nepřímonatápěný 
zásobník TV o objemu 240 l. Výkon zásobníku TV bude upřesněn v dalším stupni. 

Otopný systém: 
Otopný systém bude větevnatý, veden pod stropem suterénu k jednotlivým jádrům. Potrubí bude 
ocelové, izolované tepelnou izolací. Výpočtový otopný spád 70/50°C. V jádrech bude vedeno potrubí 
okruhu UT. V každém patře bude osazeny regulační, uzavírací a měřící armatury. Z tohoto napojovacího 
uzlu bude vedeno potrubí v podlaze k otopné ploše. 

Potrubí do DN32 bude provedeno z měděného potrubí, případně plastového potrubí. Potrubí nad DN32 
a primární okruh bude proveden z ocelového potrubí. 

Otopná plocha: 
Jako nová otopná plocha budou osazena článková tělesa (hliníková) odolná proti mechanickému 
poškození. Na otopné ploše budou osazeny termostatické hlavice. V koupelnách budou osazeny 
koupelnové registry. Ty budou taktéž opatřeny termostatickými hlavicemi. 

Regulace: 
Primární regulace: 
Primární regulace je dodávkou zdroje tepla. Zajistí ekvitermní regulaci okruhu UT, přípravu TV a 
zabezpečovací funkce. 

Sekundární regulace: 
Na patách stoupaček budou osazeny regulační armatury. Jednotlivé BJ budou osazeny zónovými 
regulačními armaturami. Na otopné ploše budou osazeny regulační ventily a regulační šroubení spolu 
s termostatickými hlavicemi. 

Zabezpečení systému: 
Systém bude zabezpečen tlakovou expanzní nádobou. Dále pojistným ventilem. Systém bude dále 
doplněn úpravnou vody. Zabezpečení systému je dodávkou zdroje tepla. Požární úseku budou řešeny 
dle platné PBŘ a dle platných požárních norem. 

VARIANTA B 

Obecně: 
Projekt řeší revitalizaci objektů pro čtyři BD na ulici Husova č. 1116-1119 v obci Pardubice. Jedná se o 
čtyři čtyřpodlažní objekty s technickým suterénem a nástavby v půdním prostoru. V každém objektu se 
nachází 22 BJ. 

Část vytápění předpokládá kompletní zateplení objektu na úrovni doporučených hodnot dle 
ČSN 730540-2 (2011). Primární napojení objektu na CZT bude dodávkou dodavatele tepla. Potrubí bude 
ukončeno v technické místnosti uzavíracími a regulačními armaturami dle požadavků dodavatele 
tepla. 

Stávající stav: 
Stávající zdroj tepla, otopný systém a otopná plocha budou demontována, investor rozhodne v dalším 
stupni, jak bude naloženo s materiálem. 

Tepelná ztráta: 
Byla určena dle ČSN 12831 pro oblastní výpočtovou venkovní teplotu -13°C (Pardubice) a činí 95 kW. 



Potřeba tepla a energie na UT a TV: 
Hodinová potřeba: 
UT:  95 kW 

TV:  68 kW 

Roční potřeba tepla: 
UT:  224,7 MWh/r  808,9 GJ/r 

TV:  40,7 MWh/r  146,7 GJ/r 

Spotřeby tepla a paliva jsou teoretické, výpočtové. Budou záviset na klimatických podmínkách a na 
skutečném využívání objektu (topení na maximální teploty, spotřebě TV). 

Zdroj tepla: 
V suterénu bude osazena Technická místnost s napojovacími uzly UT a TV, a zásobník TV. Požadovaný 
výkon na okruh UT bude 95 kW, pro okruh TV 68 kW. V místnosti bude dále osazen nepřímonatápěný 
zásobník TV o objemu 240 l. Výkon zásobníku TV bude upřesněn v dalším stupni. 

Otopný systém: 
Otopný systém bude větevnatý, veden pod stropem suterénu k jednotlivým jádrům. Potrubí bude 
ocelové, izolované tepelnou izolací. Výpočtový otopný spád 70/50°C. V jádrech bude vedeno potrubí 
okruhu UT. V každém patře bude osazeny regulační, uzavírací a měřící armatury. Z tohoto napojovacího 
uzlu bude vedeno potrubí v podlaze k otopné ploše. 

Potrubí do DN32 bude provedeno z měděného potrubí, případně plastového potrubí. Potrubí nad DN32 
a primární okruh bude proveden z ocelového potrubí. 

Otopná plocha: 
Jako nová otopná plocha budou osazena článková tělesa (hliníková) odolná proti mechanickému 
poškození. Na otopné ploše budou osazeny termostatické hlavice. V koupelnách budou osazeny 
koupelnové registry. Ty budou taktéž opatřeny termostatickými hlavicemi. 

Regulace: 
Primární regulace: 
Primární regulace je dodávkou zdroje tepla. Zajistí ekvitermní regulaci okruhu UT, přípravu TV a 
zabezpečovací funkce. 

Sekundární regulace: 
Na patách stoupaček budou osazeny regulační armatury. Jednotlivé BJ budou osazeny zónovými 
regulačními armaturami. Na otopné ploše budou osazeny regulační ventily a regulační šroubení spolu 
s termostatickými hlavicemi. 

Zabezpečení systému: 
Systém bude zabezpečen tlakovou expanzní nádobou. Dále pojistným ventilem. Systém bude dále 
doplněn úpravnou vody. Zabezpečení systému je dodávkou zdroje tepla. Požární úseku budou řešeny 
dle platné PBŘ a dle platných požárních norem. 

POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY: 
 ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – projektování a montáž 
 EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 
 ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav 
 ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
 ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  
 ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
 ČSN 06 0320 - Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování 
 Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických 

odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 
 Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška 193/2007 - kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 

energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
 vyhláška 194/2007 - kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné 

ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na 
vybavení vnitřních tepelných zařízení 

 nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 
V Olomouci, 15. 10. 2018  

Vypracoval: Tomáš Kintr 

Tel:  776137530 

E-mail:  kintr-projekce@kintr.cz 



Akce:  BD Husova 1116-119 

Profese: Zařízení vzduchotechniky 

Stupeň: Studie 

VARIANTA A 
Obecně: 

Projekt řeší revitalizaci objektů pro čtyři BD na ulici Husova č. 1116-1119 v obci Pardubice. Jedná se o 

čtyři čtyřpodlažní objekty s technickým suterénem a nevyužitým podkrovím. V každém objektu se 

nachází 19 BJ. PD bude vypracována dle platných předpisů a norem. 

Stávající stav: 
Stávající VZT bude demontována, investor rozhodne v dalším stupni, jak bude naloženo s materiálem. 

Větrání obytných prostor: 
Trvalé větrání: 

Odvětrání obytných prostor bude řešeno dle ČSN EN 15665/Z1 (2011). Bude osazeno trvalé větrání. 

V obytných místnostech budou osazeny přívodní prvky (štěrbiny v oknech nebo přívodní prvky ve 

stěně). Odvod bude řešen pomocí centrálních stoupaček vedených bytových jader. Na střeše bude 

osazen odvodní regulovatelný ventilátor. Předpokládaný vzduchový výkon činí 100 m3/h na BJ. Na 

sociálních zázemích budou osazeny ventily se servopohony. Ventilátory budou regulovány na variabilní 

průtok s konstantním tlakem. Vzduchový výkon 400 m3/h. Ventilátory budou osazeny na tlumiči hluku. 

Regulace bude vícestupňová: 1° zajistí trvalé větrání cca 30-40 m3/h, 2° bude spínán pomocí tlačítka v 

hygienickém zázemí. Vzduchový výkon 100 m3/h. 

Odvětrání kuchyní: 

Nad varnými místy budou osazeny kuchyňské zákryty. Zákryty budou bez ventilátoru a bude osazena 

klapka se servopohonem. Zákryty budou napojeny na centrální stoupačky. Na střeše bude osazen 

odvodní regulovatelný ventilátor. Předpokládaný vzduchový výkon 150 m3/h na BJ. Celkový vzduchový 

výkon 600 m3/h. Ventilátory budou regulovány na variabilní průtok s konstantním tlakem. Ventilátory 

budou osazeny na tlumiči hluku. Spínání bude pomocí tlačítka v BJ. 

Větrání předávací stanice: 

Větrání předávací stanice bude pomocí dvojice potrubních ventilátorů. Ventilátory budou 

vícestupňové, vzduchový výkon 150-350 m3/h. Ventilátory budou vyústěny na fasádu. Regulace bude 

dle časového spínače a dle teploty v místnosti. 

Ostatní prostory: 

Ostatní prostory budou větrány přirozeně pomocí oken. 

Ostatní: 

Požární úseky budou řešeny dle platné PBŘ a dle platných požárních norem. 

VARIANTA B 
Obecně: 

Projekt řeší revitalizaci objektů pro čtyři BD na ulici Husova č. 1116-1119 v obci Pardubice. Jedná se o 

čtyři čtyřpodlažní objekty s technickým suterénem a nástavby v půdním prostoru. V každém objektu se 

nachází 25 BJ. PD bude vypracována dle platných předpisů a norem. 

Stávající stav: 
Stávající VZT bude demontována, investor rozhodne v dalším stupni, jak bude naloženo s materiálem. 

Větrání obytných prostor: 
Trvalé větrání: 

Odvětrání obytných prostor bude řešeno dle ČSN EN 15665/Z1 (2011). Bude osazeno trvalé větrání. 

V obytných místnostech budou osazeny přívodní prvky (štěrbiny v oknech nebo přívodní prvky ve 

stěně). Odvod bude řešen pomocí centrálních stoupaček vedených bytových jader. Na střeše bude 

osazen odvodní regulovatelný ventilátor. Předpokládaný vzduchový výkon činí 100 m3/h na BJ. Na 

sociálních zázemích budou osazeny ventily se servopohony. Ventilátory budou regulovány na variabilní 

průtok s konstantním tlakem. Vzduchový výkon 500 m3/h. Ventilátory budou osazeny na tlumiči hluku. 

Regulace bude vícestupňová: 1° zajistí trvalé větrání cca 30-40 m3/h, 2° bude spínán pomocí tlačítka 

v hygienickém zázemí. Vzduchový výkon 100 m3/h. 

Odvětrání kuchyní: 

Nad varnými místy budou osazeny kuchyňské zákryty. Zákryty budou bez ventilátoru a bude osazena 

klapka se servopohonem. Zákryty budou napojeny na centrální stoupačky. Na střeše bude osazen 

odvodní regulovatelný ventilátor. Předpokládaný vzduchový výkon 150 m3/h na BJ. Celkový vzduchový 

výkon 750 m3/h. Ventilátory budou regulovány na variabilní průtok s konstantním tlakem. Ventilátory 

budou osazeny na tlumiči hluku. Spínání bude pomocí tlačítka v BJ. 

Větrání předávací stanice: 

Větrání předávací stanice bude pomocí dvojice potrubních ventilátorů. Ventilátory budou 

vícestupňové, vzduchový výkon 150-350 m3/h. Ventilátory budou vyústěny na fasádu. Regulace bude 

dle časového spínače a dle teploty v místnosti. 

Ostatní prostory: 

Ostatní prostory budou větrány přirozeně pomocí oken. 

Ostatní: 

Požární úseku budou řešeny dle platné PBŘ a dle platných požárních norem. 

 

POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY: 
 Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci  

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb. ze dne 15. března, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2004 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 



 Nařízení vlády č.6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 

některých staveb 

 ČSN EN 13 779 – Větrání budov – Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a 

klimatizační zařízení  

 ČSN EN 13 465 – Větrání budov – Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích  

 ČSN EN 1886 – Větrání budov – Potrubní prvky – Mechanické vlastnosti  

 ČSN EN 12 236 – Větrání budov – Závěsy a uložení potrubí – Požadavky na pevnost  

 ČSN 12 7010 – Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. 

Všeobecná ustanovení. 

 ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení  

 ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 

 ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996)  

 ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (2005)  

 ČSN 73 0831 - Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory (2001) 

 ČSN EN 15665/Z1 Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných 

budov 

 

 

V Olomouci, 15. 10. 2018 

Vypracoval: Tomáš Kintr 

Tel:  776137530 

E-mail:  kintr-projekce@kintr.cz 

 

 



Akce:  BD Husova 1116-119 

Profese: Zdravotně technické instalace 

Stupeň: Studie 

KANALIZACE 
V objektech budou provedeny nové rozvody vnitřní kanalizace. Připojovací potrubí DN 50 – 110 
z materiálu PP HT. Potrubí vedeno v předezdívkách nebo zasekáno v drážkách příček. Odpadní 
splašková kanalizace DN 110 z materiálu PVC KG bude vedena v instalačních šachtách společně se 
stoupacím potrubím vody. 

Hospodaření s dešťovými vodami: 
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny dešťovou kanalizací z PVC KG do 
vsakovacího/retenčního zařízení. Musí být vypracovaný hydrogeologický průzkum odpovědnou 
osobou, kterým se určí, jestli budou dešťové vody likvidovány vsakem nebo vypouštěny regulovaným 
odtokem z retenční nádrže do veřejné kanalizace. Doporučené řešení je mít jednu vsakovací/retenční 
zařízení pro jeden bytový dům, tzn. celkem dvě vsakovací/retenční zařízení pro dva bytové domy (pro 
čtyři čísla popisná). 

Není známý stav přípojek vodovodu a kanalizací. V případě zjištění nevyhovujícího stavu se doporučuje 
provést nové vodovodní a kanalizační přípojky. 

VODOVOD 
V objektu budou provedeny nové rozvody vody. Materiál páteřních rozvodů min PPR S2,5 (doporučuji 
materiál PP-RCT). Rozvod teplé vody s cirkulací. V bytech rozvody z PPR S2,5 vedeny v předezdívkách 
nebo zasekané v drážkách příček. Stoupací potrubí vedeno souběžně s odpadním potrubím splaškové 
kanalizace v instalačních šachtách. Ohřev teplé vody centrálně v předávací místnosti pro jednotlivé 
domy, případně jednotlivá čísla popisná. Podružné měření bytů teplé a studené vody v instalačních 
šachtách vodoměry. Vodoměry doporučuji s dálkovým odečtem dat. 

Bilance potřeb – pro variantu více osob – var. B 
Počet osob uvažován 1,5 násobek na byt. 

POTŘEBA STUDENÉ VODY – jeden vchod 
 Specifická potřeba vody  q = 35 / 365 = 0,096 m3/(os.den) = 96 l/(os.den) 
 Průměrná denní potřeba  Qp = 28 osob * 1,5 * 96 l/(os.den) = 4 032 l/den 
 Maximální denní potřeba  Qm = 4 032 * 1,25 = 5 040 l/den 
 Maximální hodinová potřeba Qh = 5 040 * 1,8 / 24 = 378 l/hod 
 Roční potřeba    Qr = 5,040 * 365 = 1 840 m3/rok 

POTŘEBA TEPLÉ VODY – jeden vchod 
 Průměrná denní potřeba  Qp = 28 osob * 1,5 * 35 l/(os.den) = 1 470 l/den 
 Maximální denní potřeba  Qm = 1 470 * 1,25 = 1 838 l/den 
 Maximální hodinová potřeba Qh = 1 838 * 1,8 / 24 = 138 l/hod 
 Roční potřeba    Qr = 1,838 * 365 = 670 m3/rok 

 

POTŘEBA STUDENÉ VODY – oba dvojdomy 
 Specifická potřeba vody  q = 35 / 365 = 0,096 m3/(os.den) = 96 l/(os.den) 
 Průměrná denní potřeba  Qp = 168 osob * 96 l/(os.den) = 16 128l/den 
 Maximální denní potřeba  Qm = 16 128 * 1,25 = 20 160 l/den 
 Maximální hodinová potřeba Qh = 2 160 * 1,8 / 24 = 1 512 l/hod 
 Roční potřeba    Qr = 20,16 * 365 = 7 358 m3/rok 

 
POTŘEBA TEPLÉ VODY – oba dvojdomy 

 Průměrná denní potřeba  Qp = 168 osob * 35 l/(os.den) = 5 880 l/den 
 Maximální denní potřeba  Qm = 5 880 * 1,25 = 7 350 l/den 
 Maximální hodinová potřeba Qh = 7 350 * 1,8 / 24 = 551 l/hod 
 Roční potřeba    Qr = 7,35 * 365 = 2 683 m3/rok 

 
V Olomouci, 17. 10. 2018 

Vypracoval: Ing. Petr Hošek 

 
 

 



Akce:  BD Husova 1116-119 

Profese: Elektroinstalace 

Stupeň: Studie 

ELEKTROINSTALACE VARIANTA A 
Předmětem studie je rekonstrukce elektroinstalace obytných domů na ulici Husova. Z důvodu 
uvažované rekonstrukce objektů bude kompletně demontována i stávající elektroinstalace, včetně 
všech vnitřních rozvaděčů, která již nevyhovuje novým požadavkům na elektroinstalace. Zachováno 
zůstane jen stávající napojení domů na distribuční síť rozvodů NN. 

Nová vnitřní instalace bude napojena ze stávající přípojkové skříně, do hlavního rozvaděče objektu, kde 
bude umístěno měření spotřeby el. energie pro společnou spotřebu. Odtud pak budou napojeny 
stoupacím vedením elektroměrové rozvodnice na podlažích. Každá bytová jednotka bude mít vlastní 
bytovou rozvodnici napojenou z elektroměrového rozvaděče. Pro stoupací vedení bude nutno vytvořit 
stupačku, do které budou na podlažích osazeny elektroměrové rozvaděče. Minimální prostor pro 
elektroměrový rozvaděč musí být 600x250mm, na celou výšku podlaží. V 1.np bude umístěn ještě 
rozvaděč pro společnou spotřebu domu. 

Předpokládaný příkon dle ČSN je 11kW na byt. Při počtu 19 bytů je soudobost 0,38, což předpokládá 
soudobý příkon pro byty 79,4 kW k tomu společná spotřeba cca 1-8 kW dle vybavení. 

Vnitřní instalace bude provedena kabely a vodiči s měděnými jádry a bude provedena v souladu 
s platnými ČSN. Provedení instalace bude hlavně v podlaze nebo pod omítkou. Pro osvětlení budou 
v bytech ponechány jen vývody. Počty zásuvkových vývodů budou dle ČSN. 

Společné prostory domu budou vybaveny osvětlením. Na chodbách a na únikových cestách bude 
instalováno nouzové osvětlení. 

Ze SLP instalace bude proveden rozvod pro STA, rozvod datové sítě a domácích telefonů.  

Ve variantě A se předpokládá rekonstrukce pouze vnitřních prostor, zůstane tedy stávající hromosvod 
zachován. Podmínkou je, aby přechodovým zemním odporem vyhověl ČSN. 

ELEKTROINSTALACE VARIANTA B 
Předmětem studie je rekonstrukce elektroinstalace obytných domů na ulici Husova. Z důvodu 
uvažované rekonstrukce objektů bude kompletně demontována i stávající elektroinstalace, včetně 
všech vnitřních rozvaděčů, která již nevyhovuje novým požadavkům na elektroinstalace. Zachováno 
zůstane jen stávající napojení domů na distribuční síť rozvodů NN. 

Nová vnitřní instalace bude napojena ze stávající přípojkové skříně, do hlavního rozvaděče objektu, kde 
bude umístěno měření spotřeby el. energie pro společnou spotřebu. Odtud pak budou napojeny 
stoupacím vedením elektroměrové rozvodnice na podlažích. Každá bytová jednotka bude mít vlastní 
bytovou rozvodnici napojenou z elektroměrového rozvaděče. Pro stoupací vedení bude nutno vytvořit 
stupačku, do které budou na podlažích osazeny elektroměrové rozvaděče. Minimální prostor pro 

elektroměrový rozvaděč musí být 600x250mm, na celou výšku podlaží. V 1.np bude umístěn ještě 
rozvaděč pro společnou spotřebu domu. 

Předpokládaný příkon dle ČSN je 11kW na byt. Při počtu 22 bytů je soudobost 0,37, což předpokládá 
soudobý příkon pro byty 89,5 kW k tomu společná spotřeba cca 1-8 kW dle vybavení. 

Vnitřní instalace bude provedena kabely a vodiči s měděnými jádry a bude provedena v souladu 
s platnými ČSN. Provedení instalace bude hlavně v podlaze nebo pod omítkou. Pro osvětlení budou 
v bytech ponechány jen vývody. Počty zásuvkových vývodů budou dle ČSN. 

Společné prostory domu budou vybaveny osvětlením. Na chodbách a na únikových cestách bude 
instalováno nouzové osvětlení. 

Ze SLP instalace bude proveden rozvod pro STA, rozvod datové sítě a domácích telefonů.  

Na objekt bude instalován nový hromosvod v provedení dle souboru norem ČSN EN 62 305. Provedení 
bude jako hřebenová soustava, společná pro dvě sekce. Tato soustava bude mít 8 svodů, které budou 
připojeny na obvodové uzemnění. V tomto případě bude nutno vybodovat nové obvodové uzemnění 
z pásoviny FeZn 30/4. 

 

V Olomouci, 17. 10. 2018 

Vypracoval: Vladimír Pokorný 

































P � e h l e d  p r o j e k t o v � c h  z á m � r �  s V y j á d � e n í m  � V  IT I H K - P A  k  1 .  1 0 .  2 0 2 1

# Název projektu OP SC V�zva nosite le ITI �adate l Rozpo � e t(K � ) CZV (K � )
P � ísp � vek EU 

(K � ) ve Vyjád � en í 
� V

Rozhodnutí 
� V ITI (+) - datum 

je dn án í � V
Stav projektu

1
P � estupní term iná l ve � e jné dopravy v 

P � elou � i
IROP 1.2 1. P � estupní uzly v aglomeraci M � sto P � elou � 24 700 484 24 700 484 20 367 147 15.11.2016

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

2
Zaveden í parciá lních trole jbus �  do provozu 
m � stské hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
2. Eko logická ve � ejná doprava (Vozov� 

park ve � e jné hromadné dopravy)
Dopravn í podnik m � sta 

Pardubic a.s.
60 050 000 45 500 000 38 675 000 15.11.2016

�ádost o podporu sta✏ena z 
v�zvy ZS

3
Po � ízení 6 kus �  trole jbus �  s pomocn�m 
bateriov�m pohonem pro ú � e ly ve � e jné 

dopravy v Hradci Králové
IROP 1.2

2. Eko logická ve � ejná doprava (Vozov� 
park ve � e jné hromadné dopravy)

Dopravn í podnik m � sta 
Hradce Králové, a.s.

75 000 000 72 000 000 61 200 000 15.11.2016
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

4
Zv�⌃en í ochrany fondu a komp lexn í � e⌃ení 

ukládán í a zá lohován í digitálních 
dokument �  v SVK HK

IROP 3.1
3. Pam � � ové instituce a ku lturn í památky 

(Knihovny)
Krá lovéhradeck� kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.11.2016

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

5
Depozitá �  pro V�chodo � eské muzeum 

v Pardubicích
IROP 3.1

4. Pam � � ové instituce a ku lturn í památky 
(Muzea)

Pardubick� kraj 94 357 220 94 117 640 79 999 994 18.01.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

6
Prod lou✏ení trole jbusové trat i na obrati⌃t �  

Záme � ek
OPD 1.4

5. Eko logická ve � ejná doprava 
(Infrastruktura ve � e jné hromadné 

dopravy)

Dopravn í podnik m � sta 
Pardubic a.s.

24 033 284 19 862 218 16 882 885 18.01.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

7
Prodlou✏ení trole jbusové trat i v Trnové a 

Ohrazenici
OPD 1.4

5. Eko logická ve � ejná doprava 
(Infrastruktura ve � e jné hromadné 

dopravy)

Dopravn í podnik m � sta 
Pardubic a.s.

48 755 081 40 293 456 34 249 437 18.01.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

8
Mult imodá ln í uzel ve � e jné dopravy v 
Pardubicích - trak � n í tro le jové veden í 

trole jbusové dráhy
IROP 1.2

5. Eko logická ve � ejná doprava 
(Infrastruktura ve � e jné hromadné 

dopravy)

Dopravn í podnik m � sta 
Pardubic a.s.

19 741 046 16 314 914 13 867 677 18.01.2017 �ádost o podporu ukon � ena � O

9
M odern izace odbavovacího systému 

cestu jíc ích v m � stské hromadné doprav �  v 
Pardubicích

IROP 1.2 6. Dopravn í t e lematika
Dopravn í podnik m � sta 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 15.03.2017

Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 
nosite le

10
Nov� odbavovací systém m � stské hromadné 

dopravy v Hradci Králové na principu 
bezkontaktn ích � ipov�ch karet

IROP 1.2 6. Dopravn í t e lematika
Dopravn í podnik m � sta 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 15.03.2017

Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 
nosite le

11 Nástavba dílen SP⇧ Hradec Králové IROP 2.4
7. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 

odborn�ch ⌃kol -  krá lovéhradecká � ást 
aglomerace

Krá lovéhradeck� kraj 51 299 541 51 299 541 43 604 610 15.03.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

12
St � edn í ⌃kola technická a � emeslná -  

Centrum odborného vzd � láván í Chlumec n. 
Cidl inou

IROP 2.4
7. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 

odborn�ch ⌃kol -  krá lovéhradecká � ást 
aglomerace

Krá lovéhradeck� kraj 24 012 710 24 012 710 20 410 804 15.03.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

13
Rekonstrukce laborato � í fyziky, chem ie a 

biologie VOS� a SZ⇧ HK
IROP 2.4

7. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 
odborn�ch ⌃kol -  krá lovéhradecká � ást 

aglomerace
Krá lovéhradeck� kraj 11 785 647 11 785 647 10 017 800 15.03.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

14
Rekonstrukce dílen pro � emeslné obory a 

po � ízení vybavení pro diesel motory -  SO⇧ a 
SOU Voce lova Hradec Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 

odborn�ch ⌃kol -  krá lovéhradecká � ást 
aglomerace

Krá lovéhradeck� kraj 18 411 083 18 411 083 15 649 421 15.03.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

15
SP⇧ Chrudim -  strojn í vybaven í ⌃kolních 

dílen
IROP 2.4

8. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 
odborn�ch ⌃kol -  pardubická � ást 

aglomerace
Pardubick� kraj 19 700 000 19 700 000 16 745 000 15.03.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

16
Gymnázium Pardubice Mozartova -  

interakt ivn í u � ebny matematiky
IROP 2.4

8. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 
odborn�ch ⌃kol -  pardubická � ást 

aglomerace
Pardubick� kraj 8 900 000 8 900 000 7 565 000 15.03.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

17
Obchodn í akadem ie Chrudim -  

rekonstrukce u � eben IT a p � írodov � dn�ch 
p � edm � t �

IROP 2.4
8. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 

odborn�ch ⌃kol -  pardubická � ást 
aglomerace

Pardubick� kraj 8 700 000 8 700 000 7 395 000 15.03.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

18
SP⇧E a VO⇧ Pardubice -  vybavení u � eben 

pro v�uku moderních pr � myslov�ch 
technologií

IROP 2.4
8. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 

odborn�ch ⌃kol -  pardubická � ást 
aglomerace

Pardubick� kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.03.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

19
SP⇧ stavebn í Pardubice -  modernizace a 

vybaven í truh lá � sk�ch dílen
IROP 2.4

8. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 
odborn�ch ⌃kol -  pardubická � ást 

aglomerace
Pardubick� kraj 14 800 000 14 800 000 12 580 000 15.03.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

20
Gymnázium Holice -  rekonstrukce 

odborn�ch u � eben a laborato � í
IROP 2.4

8. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 
odborn�ch ⌃kol -  pardubická � ást 

aglomerace
Pardubick� kraj 7 000 000 7 000 000 5 950 000 15.03.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

21
S⇧ automob iln í Holice -  modernizace dílen 

odborného v�cviku a praxe
IROP 2.4

8. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 
odborn�ch ⌃kol -  pardubická � ást 

aglomerace
Pardubick� kraj 24 182 300 24 182 300 20 554 955 15.03.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

22
SO⇧ a SOU obchodu a slu✏eb Chrudim -  

vybudován í dílen odborného v�cviku
IROP 2.4

8. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 
odborn�ch ⌃kol -  pardubická � ást 

aglomerace
Pardubick� kraj 7 600 000 7 600 000 6 460 000 15.03.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

23 P � íhrádek Pardubice IROP 3.1
9. Pam � � ové instituce a ku lturn í památky 

-  Památky
Pardubick� kraj 54 662 675 52 282 000 44 439 700 15.03.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

24

Z � ízen í odborn�ch u � eben a laborato � í pro 
v�uku polytechnick�ch p � edm � t �  p� i 

Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína a 
Zák ladn í a mate � ské ⌃ko le Jana Pavla II. 

v Hradci Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 

odborn�ch ⌃kol -  KHK � ást aglomerace
Biskupství

krá lovéhradecké
59 869 000 59 869 000 50 888 650 08.06.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany � O

25
Kun � t ická hora Du⌃ana Jurkovi � e -  básníka 

d � eva
IROP 3.1

9. Pam � � ové instituce a ku lturn í památky 
-  Památky

Národní památkov� ústav 76 462 000 71 886 890 61 103 857 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 

realizaci

26 Stará vojenská plovárna (Vinice 25) IROP 1.2 10. Nemotorová doprava - cyk lodoprava
Statutárn í m � sto 

Pardubice
14 668 718 9 279 894 7 887 910 08.06.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

27
M odern izace budovy zák ladn í ⌃koly v 

Lib � anech pro v�uku kl í � ov�ch kompetencí
IROP 2.4

11. Infrastruktura zák ladn í ⌃kol -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Zák ladn í ⌃kola a mate � ská 
⌃kola Lib � any

4 000 000 4 000 000 3 400 000 08.06.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

28 IT4Bio OPVVV 1.2 13. P � edaplika � ní v�zkum
Un iverzita Hradec 

Králové
44 000 000 44 000 000 37 400 000 08.06.2017 �ádost o podporu ukon � ena � O

29
PERSONMED - Centrum rozvo je 

persona lizované medicíny u v � kem 
podmín � n�ch onemocn � n í

OPVVV 1.2 13. P � edaplika � ní v�zkum
Fakultní nemocnice 

Hradec Králové
39 422 353 39 422 353 33 509 000 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 
realizaci

30
Lé � iva a medic ínské technologie - p � enos 

poznatk �  ve v�zkumu a v�voji do 
p � edap lik a � ní sféry (DRUGTECH)

OPVVV 1.2 13. P � edaplika � ní v�zkum Univerzita Karlova 72 229 412 72 229 412 61 395 000 08.06.2017 �ádost o podporu ukon � ena � O



31
Senzory s vysokou cit livost í a materiá ly s 

nízkou hustotou na bázi polymern ích 
nanokompozit �  -  NANO MAT

OPVVV 1.2 13. P � edaplika � ní v�zkum Univerzita Pardubice 70 539 116 70 539 116 59 958 249 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 

realizaci

32
Posilování mezioborové spo lupráce ve 

v�zkumu nanomateriá l �  a p � i studiu je jich 
ú � ink �  na ✏ivé organ ismy -  NANOBIO

OPVVV 1.2 13. P � edaplika � ní v�zkum Univerzita Pardubice 122 000 000 122 000 000 103 700 000 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 

realizaci

33
Z⇧ Chlumec nad Cidl inou -  polytechnické 

vzd � láván í a bezbariérov� p � ístup
IROP 2.4

11. Infrastruktura zák ladn í ⌃kol -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Z⇧ Chlumec nad Cidl inou 7 905 524 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

34
Z⇧ V⌃estary -  nástavba a p � ístavba budovy 

2. stupn �  � p. 57
IROP 2.4

11. Infrastruktura zák ladn í ⌃kol -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Obec V⌃estary 8 985 043 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

35 Cyklostezka Svítkov -  Srnojedy IROP 1.2
18. Nemotorová doprava -  cyk lodoprava 

II
statutárn í m � sto 

Pardubice
7 336 844 7 336 844 6 236 318 12.10.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

36
Cyklost ezka Hradec Králové -  Pardubice: 

Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové -  
Vysoká nad Labem)

IROP 1.2
18. Nemotorová doprava -  cyk lodoprava 

II
Svazek obcí Hradubická 

labská
40 000 000 40 000 000 34 000 000 12.10.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

37
Vybudován í odborn�ch u � eben a za ji⌃t � n í 
vn it � ní konektivity v budovách Z⇧ Holice, 

Holubova 47
IROP 2.4

19. Infrastruktura základních ⌃kol -  
pardubická � ást aglomerace

M � sto Holice 5 397 683 4 464 366 3 794 711 12.10.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

38

M odern izace po � íta � ov�ch u � eben Z⇧ U 
Stadionu a rekonstrukce a vybavení 

chem ické laborato � e Z⇧ Dr. J. Malíka v � etn �  
za ji⌃t � n í bezbariérovosti

IROP 2.4
19. Infrastruktura základních ⌃kol -  

pardubická � ást aglomerace
M � sto Chrudim 4 312 745 4 304 631 3 658 937 12.10.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

39 Revita lizace budovy Muzea v�chodních � ech IROP 3.1
20. Pam � � ové instituce a památky -  

Památky II
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
90 000 000 90 000 000 76 500 000 12.10.2017

Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 
realizaci

40
Pokro � ilé materiá ly pro ap likace v 

kosmickém pr � myslu I
OPPIK 1.1

14. PODNIKOV⌥ V⌥ZKUM , V⌥VOJ A 
INOVACE - APLIKACE

TOSEDA 48 400 000 40 000 000 28 000 000 12.10.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany � O

41
Pokro � ilé materiá ly pro ap likace v 

kosmickém pr � myslu II
OPPIK 1.1

16. PODNIKOV⌥ V⌥ZKUM , V⌥VOJ A 
INOVACE -  POTENCIÁL

TOSEDA 14 520 000 12 000 000 6 000 000 12.10.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

42

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplika � n í 
sféry v ap lika � n �  orientovaném v�zkumu 

loka � ních, detek � n ích a simu la � n ích systém �  
pro dopravní a p � epravn í procesy -  

POSITRANS

OPVVV 1.2
17. dlouhodobá mezisektorová 

spolupráce
Univerzita Pardubice 70 588 235 70 588 235 60 000 000 12.10.2017

Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 
realizaci

43 V�zkumné a v�vojové centrum obal � OPPIK 1.1
16. PODNIKOV⌥ V⌥ZKUM , V⌥VOJ A 

INOVACE -  POTENCIÁL
TART s.r.o. 16 535 000 13 500 000 6 750 000 17.01.2018

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy � O

44
Cyklotrasa podél ulice Pra✏ské a místo pro 

p � echázen í na ulici Pra✏ské
IROP 1.2

18. Nemotorová doprava -  cyk lodoprava 
II

Statutárn í m � sto 
Pardubice

3 113 880 2 445 753 2 078 890 17.01.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

45
M odern izace odborn�ch u � eben Z⇧ Lázn �  

Bohdane �  - I. etapa
IROP 2.4

19. Infrastruktura základních ⌃kol -  
pardubická � ást aglomerace

M � sto Lázn �  Bohdane � 7 290 474 6 000 000 5 100 000 17.01.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

46 Odborné u � ebny a konekt ivita Z⇧ Da⌃ice IROP 2.4
19. Infrastruktura základních ⌃kol -  

pardubická � ást aglomerace
M � sto Da⌃ice 6 000 000 6 000 000 5 100 000 17.01.2018

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

47 Kamerov� systém Pardubice OPD 2.3 22. Dopravní te lematika ( � ízen í dopravy)
Statutárn í m � sto 

Pardubice
16 281 168 12 179 623 10 352 680 17.01.2018 Projekt fyzicky ukon � en

48 Laborato �  virtuá ln í a roz⌃í � ené reality TC HK OPPIK 1.2
23. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 

podnik �  -  Slu✏by infrastruktury, aktivita 
B, C, D

Statutárn í m � sto Hradec 
Králové

5 000 000 5 000 000 2 500 000 17.01.2018
Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 

nosite le

49
Revita lizace b�va lého zem � d � lského 

objektu v areálu zem � d � lského dru✏stva
OPPIK 2.3

25. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  -  Nemovitosti

UNION COSMETIC s.r.o. 64 226 739 53 079 950 18 577 982 17.01.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany � O

50
Vybudován í ⌃kolícího st � ediska ve 

spole � nosti MONTS s.r.o.
OPPIK 2.4

24. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  -  ⇧kolíc í st � ediska

M ONTS s.r.o. 11 833 800 9 780 000 4 890 000 21.03.2018
�ádost o podporu sta✏ena z 

v�zvy � O

51
Rekonstrukce ha ly f irmy Plastpartner spol. s. 

r. o., Rybitví
OPPIK 2.3

25. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  -  Nemovitosti

Plastpartner spol. s. r. o. 4 000 000 3 305 785,12 1 487 603,30 21.03.2018
Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 

nosite le

52 Rekonstrukce nemovitosti f irmy ELM ONTIA OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 

podnik �  -  Nemovitosti
ELM ONTIA, a.s. 36 300 000 30 000 000 13 500 000 21.03.2018

Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 
nosite le

53 V�stavba ha ly TNM PRINT OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 

podnik �  -  Nemovitosti
TNM PRINT s.r.o. 12 230 526 10 107 873 4 548 543 21.03.2018 �ádost o podporu ukon � ena � O

54 O✏ivení pevnosti Josefov IROP 3.1
26. Pam � � ové instituce a kulturní 

památky -  Památky III
M � sto Jarom � � 110 000 000 105 000 000 89 250 000 21.03.2018

Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 
nosite le

55
Zaveden í parciá lních trole jbus �  do provozu 
m � stské hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
27. Eko logická ve � ejná doprava -  Vozov� 

park ve � e jné hromadné dopravy II
Dopravn í podnik m � sta 

Pardubic a.s.
63 984 880 47 000 000 39 950 000 21.03.2018

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

56
Nov� odbavovací systém m � stské hromadné 

dopravy v Hradci Králové na principu 
bezkontaktn ích � ipov�ch karet

IROP 1.2 28. Dopravní te lematika II
Dopravn í podnik m � sta 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 21.03.2018

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy ZS

57
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃kole Bratranc �  Veverkov�ch
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
pardubická � ást aglomerace

Statutárn í m � sto 
Pardubice

22 028 221 17 622 652,96 14 979 255 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

58
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃ko le Dru✏st evní
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
pardubická � ást aglomerace

Statutárn í m � sto 
Pardubice

27 841 030 9 542 920,31 8 111 482 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

59
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃ko le npor. Eliá⌃e
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
pardubická � ást aglomerace

Statutárn í m � sto 
Pardubice

24 720 406 16 904 430,43 14 368 766 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

60
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃kole Ohrazen ice
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
pardubická � ást aglomerace

Statutárn í m � sto 
Pardubice

25 494 592 10 169 671,27 8 644 221 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

61
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃kole Spo � i lov
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
pardubická � ást aglomerace

Statutárn í m � sto 
Pardubice

16 454 960 15 928 857,93 13 539 529 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

62
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃ko le Sta � kova
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
pardubická � ást aglomerace

Statutárn í m � sto 
Pardubice

26 946 604 11 315 913,95 9 618 527 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

63
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Základn í ⌃ko le Studánka
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
pardubická � ást aglomerace

Statutárn í m � sto 
Pardubice

29 155 838 17 594 154,53 14 955 031 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

64
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃kole Závodu Míru
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
pardubická � ást aglomerace

Statutárn í m � sto 
Pardubice

21 832 099 17 448 172,17 14 830 946 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

65
M odern izace odborn�ch u � eben Z⇧ Lázn �  

Bohdane �  -  II. etapa
IROP 2.4

29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
pardubická � ást aglomerace

M � sto Lázn �  Bohdane � 7 531 433 7 519 333 6 391 433 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO



66
M odern izace infrastruktury v Z⇧ 

Habrmanova
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Statutárn í m � sto Hradec 
Králové

9 677 997 9 677 997,27 8 226 298 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

67
M odern izace infrastruktury v Z⇧ Jiráskovo 

nám � stí
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Statutárn í m � sto Hradec 
Králové

6 936 462 6 936 461,55 5 895 992 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

68
M odernizace infrastruktury v Z⇧ Josefa 

Go � ára
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Statutárn í m � sto Hradec 
Králové

9 922 865 9 922 864,61 8 434 435 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

69 M odern izace infrastruktury v Z⇧ Kukleny IROP 2.4
30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
11 014 644 11 014 643,67 9 362 447 21.03.2018

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

70
M odern izace infrastruktury v Z⇧ M. 

Horákové
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Statutárn í m � sto Hradec 
Králové

13 441 604,33 13 441 604,33 11 425 364 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

71
Modern izace infrastruktury v Z⇧ Nov� 

Hradec Králové
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Statutárn í m � sto Hradec 
Králové

10 347 890,89 10 347 890,89 8 795 707 21.03.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

72 Modern izace infrastruktury v Z⇧ Ploti⌃t � IROP 2.4
30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
3 874 633,92 3 874 633,92 3 293 439 21.03.2018

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy ZS

73 M odern izace infrastruktury v Z⇧ Pouchov IROP 2.4
30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
6 999 763,22 6 999 763,22 5 949 799 21.03.2018

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

74 M odern izace infrastruktury v Z⇧ SEVER IROP 2.4
30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
12 840 736,12 12 840 736,12 10 914 626 21.03.2018

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

75 M odern izace infrastruktury v Z⇧ SNP IROP 2.4
30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
9 419 929,36 9 419 929,36 8 006 940 21.03.2018

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

76 M odern izace infrastruktury v Z⇧ ⇧tefánikova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
7 077 842,32 7 077 842,32 6 016 166 21.03.2018

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

77 M odern izace infrastruktury v Z⇧ ⇧te fcova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
13 111 455,92 13 111 455,92 11 144 738 21.03.2018

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

78
Z⇧ Klas -  Vybudován í odborn�ch u � eben 
v � etn �  vybudován í bezbariérovosti ⌃koly

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  

pardubická � ást aglomerace
Zák ladn í ⌃kola a mate � ská 

⌃kola KLAS s.r.o.
16 788 691 13 669 737 11 619 276 20.06.2018

Projekt nebyl podpo � en 
(nedostate � ná a lokace v�zvy)

79
Polytechnická u � ebna a u � ebna Fyziky 

Zák ladn í ⌃koly Bo✏eny N � mcové Jarom � �
IROP 2.4

30. Infrastruktura základních ⌃kol II -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Zák ladn í ⌃kola Bo✏eny 
N � mcové Jarom � �

5 078 965,05 5 078 965,05 4 317 120 20.06.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

80 Dopravn í t erm iná l v Jarom � � i IROP 1.2 32. P � estupní uzly v aglomeraci II M � sto Jarom � � 65 000 000 44 000 000 37 400 000 20.06.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

81 Term iná l ve � e jné dopravy v Chrudimi IROP 1.2 32. P � estupní uzly v aglomeraci II M � sto Chrudim 59 371 808 35 294 118 30 000 000 20.06.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany � O

82
M odern izace odbavovacího systému 

cestu jíc ích v m � stské hromadné doprav �  v 
Pardubicích

IROP 1.2 33. Dopravn í te lematika III
Dopravn í podnik m � sta 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 20.06.2018

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy ZS

83
Revita lizace zámeckého areálu Karlova 

Koruna v Chlumci nad Cidlinou
IROP 3.1

35. Pam � � ové instituce a kulturní 
památky -  Památky IV

Kinsk� dal Borgo, a.s. 119 066 773 94 116 460 79 998 991 20.06.2018
Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 

nosite le , pro jekt usp � l v 
ind ividuá lní v�zv �

84
P � edaplika � ní v�zkum inovativních lé � iv a 

medic ínsk�ch techno logií (InoM ed)
OPVVV 1.2 36. P � edaplika � ní v�zkum II Univerzita Karlova 104 121 532 104 121 532 88 503 302 20.06.2018

Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 
realizaci

85 IT4Neuro(degenerat ion) OPVVV 1.2 36. P � edaplika � ní v�zkum II
Un iverzita Hradec 

Králové
81 192 647 81 192 647 69 013 750 20.06.2018

Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 
realizaci

86
V�zkum a v�voj modelu pro vyu✏íván í a 

� ízení fleet-sharingov�ch slu✏eb
OPPIK 1.1

37. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace -  
APLIKACE

Hi-Tech inova � n í klastr 
z.s.

42 740 000 34 000 000 23 800 000 20.06.2018 �ádost o podporu ukon � ena � O

87 Trole jbusová tra �  Pod Strání OPD 1.4
42. Eko logická ve � ejná doprava 

(Infrastruktura ve � e jné hromadné 
dopravy) II

Dopravn í podnik m � sta 
Hradce Králové, a.s.

19 329 750 12 025 000 10 221 250 20.06.2018 Projekt fyzicky ukon � en

88
V�stavba m � nírny na kone � né MHD Cihe lna 

v Hradci Králové
OPD 1.4

42. Eko logická ve � ejná doprava 
(Infrastruktura ve � e jné hromadné 

dopravy) II

Dopravn í podnik m � sta 
Hradce Králové, a.s.

18 150 000 6 300 000 5 355 000 20.06.2018 Projekt fyzicky ukon � en

89
Radarov� systém pro detekci pozemních a 

LSS vzdu⌃n�ch cíl �
OPPIK 1.1

37. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Aplikace

RETIA, a.s. 41 987 000 40 580 000 22 116 100 13.-20.07.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany � O

90
Roz⌃í � ení v�zkumn�ch a v�vo jov�ch kapacit 

spole � nosti ELDIS Pardubice, s.r.o.
OPPIK 1.1

39. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Potenciál

ELDIS Pardub ice , s.r.o. 24 926 000 20 600 000 10 300 000 13.-20.07.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

91
Roz⌃í � ení v�zkumn�ch a v�vo jov�ch kapacit 

spole � nosti RETIA, a. s.
OPPIK 1.1

39. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Potenciál

RETIA, a.s. 17 908 000 14 800 000 7 400 000 13.-20.07.2018
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

92 Lávka u Aldisu IROP 1.2
43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IV
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
55 000 000 53 000 000 45 050 000 17.10.2018

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy ZS

93
SMARTmuzeum: modernizace depozitá � � , 

techn ického a techno logického zázem í 
Muzea v�chodních � ech v Hradci Králové

IROP 3.1
44. Pam � � ové instituce a kulturní 

památky - Muzea III
Krá lovéhradeck� kraj 305 800 000 235 294 118 200 000 000 17.10.2018

Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 
realizaci

94
Zámek Pardubice -  vyu✏it í a obnova 

zámeck�ch exteriér �  a interiér �  � p. 1 a � p. 2
IROP 3.1

45. Pam � � ové instituce a kulturní 
památky - Památky V

Pardubick� kraj 121 000 000 111 764 706 95 000 000 17.10.2018
Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 

realizaci

95 O✏ivení pevnosti Josefov IROP 3.1
45. Pam � � ové instituce a kulturní 

památky - Památky V
M � sto Jarom � � 146 000 000 105 000 000 89 250 000 17.10.2018

Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 
realizaci

96 Inte ligentní � ízení dopravy v Pardubicích OPD 2.3
46. Dopravní te lematika ( � ízen í dopravy) 

III
Statutárn í m � sto 

Pardubice
36 300 000 30 250 000 25 712 500 17.10.2018

�ádost o podporu doporu � ena k 
f inancován í

97
Propojení cyk lostezky podél Kun � t ické ulice 

s navazujícím i cyk lostezkam i
IROP 1.2

43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
IV

Statutárn í m � sto 
Pardubice

3 538 169 2 750 466 2 337 896 23.01.2019
�ádost o podporu sta✏ena z 

v�zvy ZS



98 Náhrde lník Chrud im ky (úsek 66) IROP 1.2
43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IV
Statutárn í m � sto 

Pardubice
17 194 933 7 279 192 6 187 314 23.01.2019

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

99 Stezka pro p � ⌃í a cyk listy Pouchov - Piletice IROP 1.2
48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

V
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
12 000 000 12 000 000 10 200 000 23.01.2019

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

100
Lávka pro p � ⌃í a cyk listy (Poseidon - 

Polabiny) - úsek 58
IROP 1.2

48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
V

Statutárn í m � sto 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.04.2019
�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 

v term ínu do v�zvy ZS

101 Stezka pro p � ⌃í a cyk listy Pilet ice - Rusek IROP 1.2
48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

V
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
12 000 000 12 000 000 10 200 000 17.04.2019

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

102 Pardubice, Opo � ínek - kana lizace OP�P 1.1 49. Ochrana vod
Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s.
18 800 000 16 941 176 10 800 000 17.-20.02. 2019

Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 
realizaci

103
Nov� odbavovací systém m � stské hromadné 

dopravy v Hradci Králové na principu 
bezkontaktn ích � ipov�ch karet

IROP 1.2 50. Dopravní te lematika IV
Dopravn í podnik m � sta 

Hradce Králové, a.s.
42 713 000 35 300 000 30 005 000 17.04.2019

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy ZS

104 Tro le jbusová tra �  ve Studentské ulici OPD 1.4
51. Eko logická ve � ejná doprava 

(Infrastruktura ve � e jné hromadné 
dopravy)

Dopravn í podnik m � sta 
Pardubic a.s.

12 500 000 10 000 000 8 500 000 17.04.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

105
Posílení napá jen í trole jbusov�ch trat í v 

centru Pardubic obnovou m � nírny „Stad ion "
OPD 1.4

51. Eko logická ve � ejná doprava 
(Infrastruktura ve � e jné hromadné 

dopravy)

Dopravn í podnik m � sta 
Pardubic a.s.

22 500 000 18 000 000 15 300 000 17.04.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

106 Inte ligentní parkovací systém v Pardubicích OPD 2.3
52. Dopravní te lematika ( � ízen í dopravy) 

IV
Statutárn í m � sto 

Pardubice
66 550 000 36 300 000 30 855 000 17.04.2019

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy � O

107 Inte ligentní dopravní systém OPD 2.3
52. Dopravní te lematika ( � ízen í dopravy) 

IV
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
419 000 000 290 588 235 247 000 000 17.04.2019

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy � O

108
Modif ikované polymern í systémy nejen pro 

dentá ln í pou✏ití
OPPIK 1.1

53. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Aplikace II

SYNPO , akciová 
spole � nost

12 300 000 12 000 000 6 960 000 17.04.2019
�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 

v term ínu do v�zvy � O

109
V�voj nové generace nákladních vozide l 

AVIA s e lektropohonem
OPPIK 1.1

53. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Aplikace II

AVIA Motors s.r.o. 44 168 000 42 180 000 19 402 800 17.04.2019
�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 

v term ínu do v�zvy � O

110
M odern izace pracovi⌃ �  pro v�zkum a v�voj 

ve spole � nosti ELDIS Pardubice, s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Potenciál II

ELDIS Pardubice, s.r.o. 34 122 000 28 200 000 14 100 000 17.04.2019
�ádost o podporu sta✏ena 

✏adate lem

111
Roz⌃í � ení v�vojov�ch kapacit spo le � nosti 

AVIA Motors s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Potenciál II

AVIA Motors s.r.o. 37 752 000 31 200 000 15 600 000 17.04.2019
�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 

v term ínu do v�zvy � O

112
V�voj a aplikace biotechnologick�ch metod 
na bázi 3D biotisku pro vyu✏it í v tká � ovém 

in✏en�rství a moderní terapii
OPPIK 1.1

55. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Potenciál II

Bioinova s.r.o. 5 800 000 5 600 000 2 800 000 17.04.2019
Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 

nosite le

113
Laborato �  pro VaV slinován í pokro � ilé 
keram iky z nitridu hliníku v ochranné 

atmosfé � e
OPPIK 1.1

55. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Potenciál II

ELCERAM a.s. 7 260 000 6 000 000 3 000 000 17.04.2019
Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 

realizaci

114
Roz⌃í � ení stáva jící v�zkumn �  inova � n í 
kapacity Centra nanostrukturovan�ch 

polymer �  v SYNPO , akciová spo le � nost
OPPIK 1.1

55. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Potenciál II

SYNPO , akciová 
spole � nost

14 800 000 12 200 000 6 100 000 17.04.2019
�ádost o podporu sta✏ena z 

v�zvy � O

115
Roz⌃í � ení kapacit VaV centra spole � nosti TL- 

ULTRALIGHT s.r.o.
OPPIK 1.1

55. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Potenciál II

TL-ULTRALIGHT s.r.o. 67 560 000 60 000 000 30 000 000 17.04.2019
�ádost o podporu sta✏ena z 

v�zvy � O

116 M odern izace m � nírny Nov� Hradec Králové OPD 1.4
51. Eko logická ve � ejná doprava 

(Infrastruktura ve � e jné hromadné 
dopravy)

Dopravn í podnik m � sta 
Hradce Králové, a.s.

27 830 000 23 000 000 19 550 000 17.-21.05.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

117
Tro le jbusová tra �  Dukla, vozovna -  Hlavní 

nádra✏í
OPD 1.4

62. Eko logická ve � ejná doprava 
(Infrastruktura ve � e jné hromadné 

dopravy) IV

Dopravn í podnik m � sta 
Pardubic a.s.

54 450 000 45 000 000 38 250 000 17.-21.05.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

118 M � nírna 6 Pla � ice OPD 1.4
62. Eko logická ve � ejná doprava 

(Infrastruktura ve � e jné hromadné 
dopravy) IV

Dopravn í podnik m � sta 
Hradce Králové, a.s.

26 620 000 22 000 000 18 700 000 17.-21.05.2019 �ádost o podporu ukon � ena � O

119
Nové a pokro � ilé metody hodnocení 

chem ick�ch látek
OPPIK 1.1

53. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
APLIKACE II

V�zkumn� ústav 
organ ick�ch syntéz a.s.

32 500 000 32 500 000 18 102 500 19.06.2019 �ádost o podporu ukon � ena � O

120
Vybudován í chodníku v ulici Spojovací ve 

Svobodn�ch Dvorech
IROP 1.2

56. Nemotorová doprava - Bezpe � nost 
dopravy

statutárn í m � sto Hradec 
Králové

12 000 000 12 000 000 10 200 000 19.06.2019
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany � O

121 Modern izace infrastruktury v Z⇧ Ploti⌃t � IROP 2.4
58. Infrastruktura základních ⌃kol -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
statutárn í m � sto Hradec 

Králové
5 557 496 5 557 496 4 723 872 19.06.2019

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

122
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃ko le Josefa Ressla
IROP 2.4

59. Infrastruktura základních ⌃kol -  
pardubická � ást aglomerace

statutárn í m � sto 
Pardubice

29 055 694 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

123
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃ko le Bene⌃ovo nám � stí
IROP 2.4

59. Infrastruktura základních ⌃kol -  
pardubická � ást aglomerace

statutárn í m � sto 
Pardubice

23 840 412 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
�ádost o podporu sta✏ena z 

v�zvy ZS

124
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃ko le Dubina
IROP 2.4

59. Infrastruktura základních ⌃kol -  
pardubická � ást aglomerace

statutárn í m � sto 
Pardubice

44 061 284 11 764 706 10 000 000 19.06.2019
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

125
Z⇧ Klas -  Vybudován í odborn�ch u � eben 
v � etn �  vybudován í bezbariérovosti ⌃koly

IROP 2.4
59. Infrastruktura základních ⌃kol -  

pardubická � ást aglomerace
Zák ladn í ⌃kola a mate � ská 

⌃kola KLAS s.r.o.
15 545 814 11 764 706 10 000 000 19.06.2019

�ádost o podporu sta✏ena z 
v�zvy ZS

126
Rekonstrukce a modernizace Památníku 

Záme � ek
IROP 3.1

61. Pam � � ové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

statutárn í m � sto 
Pardubice

26 620 000 23 600 000 20 060 000 19.06.2019
�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 

v term ínu do v�zvy ZS

127
Kun � tická hora - divadlo na hrad �  i v 

podhradí
IROP 3.1

61. Pam � � ové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

Národní památkov� ústav 70 788 236 70 588 236 60 000 001 19.06.2019
Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 

realizaci

128
Zv�⌃en í kvality a roz⌃í � ení poskytovan�ch 

slu✏eb P-PINK pro MSP
OPPIK 1.2

63. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  - Slu✏by infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D

Pardubick� podnikate lsk� 
inkubátor, z.ú.

5 000 000 5 000 000 2 500 000 19.06.2019
�ádost o podporu doporu � ena k 

f in ancován í s v�hradou

129
Revita lizace objektu na Jana Palacha � p. 363 

a 372 pro um íst � ní P-PINK
OPPIK 1.2

63. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  - Slu✏by infrastruktury - aktivita

A, B, C, D

Pardubick� podnikate lsk� 
inkubátor, z.ú.

33 000 000 33 000 000 16 500 000 19.06.2019
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

130
Konstruk � n í pracovi⌃t �  JHV -  ENGINEERING 

s.r.o.
OPPIK 2.3

64. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  - Nemovitosti IV

JHV - ENGINEERING s.r.o. 41 067 869 33 940 386 11 879 135 19.06.2019
Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 

nosite le



131 Rekonstrukce ha ly NPK Rybitví OPPIK 2.3
64. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 

podnik �  - Nemovitosti IV
SK - EKO Pardubice s. r. o. 38 405 400 31 740 000 14 283 000 19.06.2019

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

132 Cyklost ezka Koupali⌃t �  - �lut� pes IROP 1.2
57. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VI
statutárn í m � sto 

Pardubice
5 128 982 4 917 232 4 179 647 09.10.2019

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

133 Centrá ln í polytechnické dílny IROP 2.4
60. Infrastruktura pro neformáln í, 
zá jmové a ce lo✏ivotn í vzd � láván í

statutárn í m � sto 
Pardubice

182 800 000 135 290 000 114 996 500 09.10.2019
Projektov� zám � r sta✏en z v�zvy 

nosite le

134 Automatické m l�ny - silo a parter IROP 3.1
61. Pam � � ové instituce a kulturní 

památky - Památky VI
Nadace Automatické 

ml�ny
85 573 500 82 350 000 69 997 500 09.10.2019

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy ZS

135 Galerie m � sta Pardubic IROP 3.1
61. Pam � � ové instituce a kulturní 

památky - Památky VI
statutárn í m � sto 

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 09.10.2019

�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy ZS

136
Obnova W intern itzov�ch automatick�ch 

ml�n �  pro krajskou galerii
IROP 3.1

61. Pam � � ové instituce a kulturní 
památky - Památky VI

Pardubick� kraj 299 000 000 288 235 294 245 000 000 09.10.2019
�ádost o podporu nep � ed lo✏ena 

v term ínu do v�zvy ZS

137 Rekonstrukce areálu Jen íkovice , p. � . 54/1 OPPIK 2.3
64. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 

podnik �  - Nemovitosti IV
VIBRO M  spol. s.r.o. 65 182 700 53 870 000 24 241 500 09.10.2019

Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 
realizaci

138 Dopravn í term iná l v Chlumci nad Cidlinou IROP 1.2 65. P � estupní uzly v aglomeraci III
M � sto Chlumec nad 

cidlinou
34 266 559 31 229 000 26 544 650 09.10.2019

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

139
V�zkum a v�voj v ob lasti zpracován í a 

generování radarového signálu
OPPIK 1.1

66. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Aplikace III

ELDIS Pardubice, s.r.o. 39 700 000,00 38 800 000 22 116 000 09.10.2019
Projektová ✏ádost nep � ed lo✏ena 

v term ínu do v�zvy � O

140
Rekonstrukce a p � estavba objektu b�va lé 

sauny
OPPIK 2.3

70. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  - Nemovitosti V

ELLA-CS, s.r.o. 31 460 000 25 000 000 8 750 000 09.10.2019 �ádost o podporu ukon � ena � O

141
Za ji⌃t � n í kapacity a kvality skupinového 

vodovodu Pardubice
OP�P 1.2 71. Vodn í hospodá � ství

Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s.

637 777 157 527 088 560 189 200 000 25.10.2019
Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 

realizaci

142 Poskytování expertních slu✏eb pro MSP OPPIK 1.2
69. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 

podnik �  - Slu✏by infrastruktury - aktivita 
A, B, C, D

Technologické centrum 
Hradec Králové z.ú.

3 000 000 3 000 000 2 250 000 21.01.2020 �ádost o podporu ukon � ena � O

143 Nová generace sw produkt �  ComArr OPPIK 1.1
72. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 16 600 000 14 500 000 10 150 000 21.01.2020 �ádost o podporu ukon � ena � O

144 Nová generace software "Hotel " OPPIK 1.1
72. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Aplikace IV
ComArr, spol. s r.o. 12 970 000 11 500 000 8 050 000 21.01.2020 �ádost o podporu ukon � ena � O

145
Vytvo � en í CRM systému za lo✏eného na 

technologiích roz⌃í � ené reality a rozpoznání 
obrazu s vyu✏itím strojového u � ení

OPPIK 1.1
72. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Aplikace IV
DEEP VISION s.r.o. 17 000 000 16 700 000 11 690 000 21.01.2020 �ádost o podporu ukon � ena � O

146
V�voj systém �  pro ochranu p � ed v�buchem 

kovov�ch prach �
OPPIK 1.1

72. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Aplikace IV

VST Engineering, spol. s 
r.o.

2 500 000 2 500 000 1 750 000 21.01.2020 �ádost o podporu ukon � ena � O

147 LNG Kryogenní � erpadlo OPPIK 1.1
72. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Aplikace IV
CNG rea liza � ní cz, s.r.o. 4 235 000 3 500 000 2 800 000 21.01.2020

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

148 M obilní p lnící stanice LCNG E OPPIK 1.1
72. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Aplikace IV

� eská energeticko - 
auditorská spole � nost, 

s.r.o.
13 915 000 11 500 000 9 200 000 21.01.2020

Projektová ✏ádost nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy � O

149 ELLA-CS - pro jekt Inovace 2020 - 2022 OPPIK 1.1
73. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Inovace - Inova � n í pro jekt IV
ELLA-CS, s.r.o. 18 000 000 14 000 000 4 900 000 21.01.2020 �ádost o podporu ukon � ena � O

150
Rekonstrukce a p � ístavba budovy b�va lé 

rozvodny ZL 21 Semtín
OPPIK 2.3

76. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  - Nemovitosti VI

SK - EKO Pardubice s. r. o. 11 979 000 9 900 000 4 455 000 21.01.2020
Projekt s právním aktem o 

poskytnutí podpory

151
ITI MATRIX HOUSE - zaveden í v�roby 

inovativního d � ev � ného pane lu
OPPIK 1.1

73. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 
Inovace - Inova � n í pro jekt IV

MATRIX a.s. 282 405 863 144 295 714 50 503 500 14.02.2020
�ádost o podporu sta✏ena 

✏adate lem

152
ITI MATRIX HOUSE - zaveden í v�roby 

inovativních fasádn ích prvk �  za pou✏ití 
karbonizace povrchu d � eva

OPPIK 1.1
73. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Inovace - Inova � n í pro jekt IV
MATRIX a.s. 21 780 000 18 000 000 6 300 000 14.02.2020 �ádost o podporu ukon � ena � O

153 Tisk inovativn � OPPIK 1.1
73. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Inovace - Inova � n í pro jekt IV
Popcup s.r.o. 5 500 000 5 500 000 2 475 000 14.02.2020

Projektová ✏ádost nep � ed lo✏ena 
do v�zvy � O

154 Polygon OPPIK 1.1
74. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Potenciál IV
Energet icko - vodárensk� 

inova � n í klastr z.s.
9 922 000 8 200 000 4 100 000 14.02.2020 �ádost o podporu ukon � ena � O

155 Virtuá ln í operátor Komunitní e lektrárny OPPIK 1.1
72. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Aplikace IV
Energet icko - vodárensk� 

inova � n í klastr z.s.
24 200 000 20 000 000 16 000 000 13.-18.03.2020 �ádost o podporu ukon � ena � O

156
M odern izace odbavovacího systému 

cestu jíc ích v m � stské hromadné doprav �  v 
Pardubicích

IROP 1.2 77. Dopravní te lematika V
Dopravn í podnik m � sta 

Pardubic a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

157
Propojení cyk lostezky podél Kun � t ické ulice 

s navazujícím i cyk lostezkam i
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutárn í m � sto 
Pardubice

0 538 168,88 2 750 466 2 337 896 13.-18.03.2020
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

158
Lávka pro p � ⌃í a cyk listy mezi Svítkovem a 

Rosicemi
IROP 1.2

78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
VII

statutárn í m � sto 
Pardubice

40 000 000 38 500 000 32 725 000 13.-18.03.2020 Projekt fyzicky ukon � en

159 Lávka u Aldisu IROP 1.2
78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VII
statutárn í m � sto Hradec 

Králové
145 200 000 114 117 000 96 999 450 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

160
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 

prostoru Zimn ího stadionu a trasy na 
„Hu � ák "

IROP 1.2
78. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VII
statutárn í m � sto Hradec 

Králové
15 345 012 7 000 000 5 950 000 13.-18.03.2020 Projekt fyzicky ukon � en

161
Rekonstrukce odborn�ch u � eben na 

Zák ladn í ⌃ko le Bene⌃ovo nám � stí
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzd � láván í - 
Infrastruktura základních ⌃kol

statutárn í m � sto 
Pardubice

19 035 269 18 602 900 15 812 465 13.-18.03.2020
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

162
Stavebn í úpravy a modernizace odborn�ch 

u � eben Z⇧ Bezru � ova
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzd � láván í - 
Infrastruktura základních ⌃kol

statutárn í m � sto Hradec 
Králové

20 000 000 20 000 000 17 000 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

163
Nástavba a modernizace odborn�ch u � eben 

Z⇧ Mandysova
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzd � láván í - 
Infrastruktura základních ⌃kol

statutárn í m � sto Hradec 
Králové

15 000 000 15 000 000 12 750 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

164
Stavebn í úpravy a p � ístavba Z⇧ Svobodné 

Dvory
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzd � láván í - 
Infrastruktura základních ⌃kol

statutárn í m � sto Hradec 
Králové

35 000 000 21 200 000 18 020 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

165 Galerie m � sta Pardubic IROP 3.1
81. Pam � � ové instituce a kulturní 

památky - Památky VII
statutárn í m � sto 

Pardubice
54 500 000 20 000 000 17 000 000 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

166
Rekonstrukce a modernizace Památníku 

Záme � ek
IROP 3.1

81. Pam � � ové instituce a kulturní 
památky - Památky VII

statutárn í m � sto 
Pardubice

33 033 632 23 600 000 20 060 000 13.-18.03.2020
Projekt v plné (fyzické i f inan � n í) 

realizaci



167 Automatické m l�ny - silo a parter IROP 3.1
81. Pam � � ové instituce a kulturní 

památky - Památky VII
Nadace Automatické 

ml�ny
85 573 500 82 350 000 69 997 500 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

168
Obnova W intern itzov�ch automatick�ch 

ml�n �  pro krajskou galerii
IROP 3.1

81. Pam � � ové instituce a kulturní 
památky - Památky VII

Pardubick� kraj 314 904 000 256 470 600 218 000 010 13.-18.03.2020 Projekt ve fyzické realizaci

169 Inte ligentní parkovací systém v Pardubicích OPD 2.3 83. Dopraví te lematika ( � ízen í dopravy) V
statutárn í m � sto 

Pardubice
76 550 000 50 000 000 42 500 000 13.-18.03.2020

�ádost o podporu doporu � ena k 
f in ancován í s v�hradou

170
Inte ligentní dopravní systém v Hradci 

Králové®
OPD 2.3 83. Dopraví te lematika ( � ízen í dopravy) V

statutárn í m � sto Hradec 
Králové

277 450 000 208 000 000 176 800 000 13.-18.03.2020
�ádost o podporu doporu � ena k 

f inancován í

171 Sídlo f irmy KPassemblies OPPIK 2.3
84. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 

podnik �  - Nemovitosti VII
KPassemblies s.r.o. 24 000 000 18 500 000 8 325 000 03.04.2020

Projektová ✏ádost nep � ed lo✏ena 
v term ínu do v�zvy � O

172 Chodník Rybova - � a jkovsk ého IROP 1.2
79. Nemotorová doprava - Bezpe � nost 

dopravy II
statutárn í m � sto Hradec 

Králové
3 500 000,00 3 500 000,00 2 975 000,00 30.04.-05.05.2020 Projekt fyzicky ukon � en

173
Odborná u � ebna pracovních � inností, 

Zák ladn í ⌃kola Da⌃ice
IROP 2.4

80. Infrastruktura pro vzd � láván í - 
Infrastruktura základních ⌃kol

M � sto Da⌃ice 3 000 000,00 3 000 000,00 2 550 000,00 30.04.-05.05.2020
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

174 Modern izace po � íta � ové u � ebny IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzd � láván í - 

Infrastruktura základních ⌃kol
Zák ladn í ⌃kola 

Rohovládova B � lá
1 300 000,00 1 300 000,00 1 105 000,00 30.04.-05.05.2020

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

175 Zkva litn � ní vzd � láván í v Z⇧ M ikulovice IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzd � láván í - 

Infrastruktura základních ⌃kol
Obec M ikulovice 1 600 000,00 1 600 000,00 1 360 000,00 30.04.-05.05.2020

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

176
Vybudován í odborné u � ebny IT v � etn �  

konektivity v ce lé Z⇧ Eduarda Nápravníka 
B�⌃ � , okres Pardubice

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzd � láván í - 

Infrastruktura základních ⌃kol
Zák ladn í ⌃kola Eduarda 

Nápravníka B�⌃ �
6 000 000,00 6 000 000,00 5 100 000,00 30.04.-05.05.2020

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

177
Rekonstrukce odborn�ch u � eben v � etn �  

za ji⌃t � n í bezbariérovosti v Z⇧ ⇧kolní nám � st í, 
budova Sladkovského

IROP 2.4
80. Infrastruktura pro vzd � láván í - 

Infrastruktura základních ⌃kol
M � sto Chrudim 6 896 439,73 6 896 439,73 5 861 973,77 30.04.-05.05.2020

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

178 Centrá ln í polytechnické dílny IROP 2.4
85. Infrastruktura pro neformáln í, 
zá jmové a ce lo✏ivotn í vzd � láván í

statutárn í m � sto 
Pardubice

263 753 392,00 169 709 542,27 144 253 110,93 26.-29.10.2020 Projekt ve fyzické realizaci

179 Term inál Univerzita IROP 1.2 86. P � estupní uzly v aglomeraci IV
statutárn í m � sto 

Pardubice
30 000 000,00 30 000 000,00 25 500 000,00 03.03.2021 Podána ✏ádost o podporu

180 Term inál B IROP 1.2 86. P � estupní uzly v aglomeraci IV
statutárn í m � sto 

Pardubice
169 400 000,00 111 111 111,11 94 444 444,44 16.06.2021 Podána ✏ádost o podporu

181
M odern izace p � estupn ího uzlu MHD v 

centru m � sta "U Fortny "
IROP 1.2 89. P � estupní uzly v aglomeraci V

statutárn í m � sto Hradec 
Králové

46 500 000,00 27 000 000,00 22 950 000,00 16.06.2021 Podána ✏ádost o podporu

182
Cyklost ezka Hradec Králové - Pardubice: 
Stezka Mechu a Perníku -  úsek D � íte �  -  

N � m � ice
IROP 1.2

90. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
IX

Svazek obcí Hradubická 
labská

6 200 000,00 6 200 000,00 5 270 000,00 16.06.2021 Vyjád � en í � V ITI

183
Cyklost ezka Hradec Králové - Pardubice: 

Stezka Mechu a Perníku -  úsek N � m � ice -  
Kun � tická hora

IROP 1.2
90. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

IX
Svazek obcí Hradubická 

labská
3 600 000,00 3 600 000,00 3 060 000,00 16.06.2021 Vyjád � en í � V ITI

184 Rekonstrukce k � i✏ovatky U Fortny IROP 1.2
91. Nemotorová doprava - Bezpe � nost 

dopravy IV
statutárn í m � sto Hradec 

Králové
32 000 000,00 12 941 176,47 11 000 000,00 16.06.2021 Vyjád � en í � V ITI

2  8 448 126 874 6 684 069 346 5 262 757 855

# Název projektu OP SC V�zva nosite le ITI �adate l Rozpo � e t(K � ) CZV (K � )
P � ísp � vek EU 

(K � ) ve Vyjád � en í 
� V

Rozhodnutí 
� V ITI (-) - datum 

je dn án í � V
Stav projektu

1
P � ístavba v�chodn ího k � ídla ⌃koly pro 

odborné u � ebny DELTA
IROP 2.4

8. Infrastruktura st � edních a vy⌃⌃ích 
odborn�ch ⌃kol -  PCE � ást aglomerace

DELTA -  St � edn í ⌃kola 
informatiky a ekonom ie , 

Zák ladn í ⌃kola a Mate � ská 
⌃kola, s.r.o.

17 000 000 17 000 000 14 450 000 08.06.2017
Projekt f inan � n �  ukon � en ze 

strany MF-PCO

2
Zák ladn í ⌃kola Lhota pod Lib � any stavebn í 

úpravy a podkrovn í vestavba
IROP 2.4

11. Infrastruktura zák ladn í ⌃kol -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Obec Lhota pod Lib � any 8 500 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017 �ádost o podporu ukon � ena � O

3
Roz⌃í � ení a modernizace po � íta � ové sít �  Z⇧ a 

M⇧ Nechanice, okres Hradec Králové
IROP 2.4

11. Infrastruktura zák ladn í ⌃kol -  
krá lovéhradecká � ást aglomerace

Z⇧ a M⇧ Nechanice, okres 
Hradec Králové

1 200 000 1 200 000 1 020 000 12.10.2017
Projektová ✏ádost nep � ed lo✏ena 

do v�zvy ZS ITI

4 Nástavba Z⇧ a M⇧ Franti⌃ka ⇧kroupa, Osice IROP 2.4
11. Infrastruktura zák ladn í ⌃kol -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
Obec Osice 11 000 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017

Projektová ✏ádost sta✏ena z 
v�zvy ZS ITI, pro jekt usp � l v 

ind ividuá lní v�zv �

5 Víceú � e lové polytechnické dílny a u � ebna IT IROP 2.4
11. Infrastruktura zák ladn í ⌃kol -  

krá lovéhradecká � ást aglomerace
Obec P � edm � � ice nad 

Labem
4 000 000 4 000 000 3 400 000 12.10.2017

Projekt f inan � n �  ukon � en ze 
strany MF-PCO

6 V�stavba odborn�ch u � eben fyziky a chemie IROP 2.4
29. Infrastruktura základních ⌃kol II -  

pardubická � ást aglomerace

Bohemia -  Hotelová 
⌃kola a St � ední 

pedagogická ⌃kola a 
Zák ladn í ⌃kola s.r.o.

10 423 600 10 323 600 8 775 060 20.06.2018
Projektov� zám � r neusp � l ve 

v�zv �  nosite le

7
Lávka pro p � ⌃í a cyk listy (Pose idon-Polabiny) 

- úsek 58
IROP 1.2

34. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 
III

Statutárn í m � sto 
Pardubice

48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.10.2018
Projektov� zám � r neusp � l ve 

v�zv �  nosite le

8
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 

prostoru Zimn ího stadionu a trasy na 
„Hu � ák "

IROP 1.2
48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

V
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019

Projektov� zám � r neusp � l ve 
v�zv �  nosite le

9
Úpravy pro nemotorovou dopravu v 

prostoru Zimn ího stadionu a trasy na 
„Hu � ák "

IROP 1.2
57. Nemotorová doprava - Cyklodoprava 

VI
Statutárn í m � sto Hradec 

Králové
14 300 000 6 000 000 5 100 000 09.10.2019

Projektov� zám � r neusp � l ve 
v�zv �  nosite le

10 INOVA � NÍ CENTRUM PARDUBICE OPPIK 1.2
69. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 

podnik �  - Slu✏by infrastruktury - aktivita 
A, B, C, D

REXALA a. s. 60 000 000 60 000 000 30 000 000 21.01.2020
Projektov� zám � r neusp � l ve 

v�zv �  nosite le

11 Energeticky úsporná obec OPPIK 1.1
72. Podnikov� v�zkum , v�voj a inovace - 

Ap likace IV
ENUPRO s.r.o. 21 296 000 17 600 000 14 080 000 13.-18.03.2020

Projektov� zám � r neusp � l ve 
v�zv �  nosite le

12
PARDUBICKÉ INOVA � NÍ CENTRUM (PIC) - 

PROVOZ
OPPIK 1.2

75. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  - Slu✏by infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D

Hi-Tech inova � n í klastr z. 
s.

4 800 000 4 800 000 2 400 000 13.-18.03.2020
Projektov� zám � r neusp � l ve 

v�zv �  nosite le

13
PARDUBICKÉ INOVA � NÍ CENTRUM (PIC) - 

SLU�BY
OPPIK 1.2

75. Infrastruktura a slu✏by pro rozvoj 
podnik �  - Slu✏by infrastruktury - aktivita 

A, B, C, D

Hi-Tech inova � n í klastr z. 
s.

5 400 000 5 400 000 2 700 000 13.-18.03.2020
Projektov� zám � r neusp � l ve 

v�zv �  nosite le

2  220 719 600 174 000 000 131 225 060

Poznámka: Ve v�zvách nosite le � íslo 8 a 11 nebylo " Vyjád � ení � V ITI " právn �  závazné



P � íloha 2_P � eh led � erpán í Stra tegie ITI 10_2021

Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

PLN � NÍ STRATEGIE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLO MERACE
Stav k 1 .10 . 2021

vyh lá⌃eno a ukon � eno 91 v�zev nositele ITI v ce lkové sum �  6 553 331 980 K �  
Vyjád � en í � V ITI získalo 197 projektov�ch zám � r �  v dota � n í � ástce 5 540 801 872 K �

• z toho 8 projektov�ch zám � r �  v dota � n í � ástce 102 155 060 K �  získalo negat ivní 
Vyjád � en í � V ITI (bez mo✏nosti úsp � ⌃n �  podat plnou ✏ádost)

• 128 zám � r �  je aktivních s aktuáln �  známou p � id � lenou � i po✏adovanou v�⌃í podpory EU 
3 192 612 816 K �

vyh lá⌃eno 47 v�zev Zprost � edkujícího subjektu ITI (ZS ITI) v ce lkové sum �  3 557 302 138 K �
(ukon � eno 41 v�zev ZS ITI, 6 v�zev probíhá)
k hodnocen í na ZS ITI/ � O bylo p � edlo✏eno 154 projekt �  v ce lkové � ástce 3 926 904 121 K �

124 projekt �  je aktivních s aktuá ln �  známou p � id � lenou � i po✏adovanou mo✏nou v�⌃í 
podpory EU 3 153 904 004 K �

119 projekt �  za 2 827 411 767 K �  do t a � n ích má vydan� právní akt
80 projekt �  j i✏ fyzicky ukon � eno s podporou EU ve v�⌃i 950 767 853 K �  
74 projekt �  ukon � eno i f inan � n �  ze strany � O s podporou EU ve v�⌃i 888 913 676 K �

H
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ � R



P � íloha 2_P � eh led � erpán í Stra tegie ITI 10_2021

Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLO MERACE VE STRATEGII

OP SC
Alokace celkem v SITI 

(SC)
Alokace celkem v SITI 

(OP)
Alokace celkem v SITI

1.2 614 400 000
IROP 2.4 626 300 000 2 174 026 667

3.1 933 326 667

OPD
1.4 171 830 000

486 330 000
2.3 314 500 000

OP�P
1.1 10 800 000

200 000 000
1.2 189 200 000 3 570 306 667

OPVVV 1.2 413 950 000 413 950 000
1.1 206 014 040
1.2 20 300 000

OPPIK 2.1 0 296 000 000
2.3 69 685 960
2.4 0

■
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ � R



P � íloha 2_P � eh led � erpán í Stra tegie ITI 10_2021

Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

P � EHLED V⌥ZEV NOSITELE ITI

OP SC Vyh lá⌃ené v�zvy 9 / 2016-10 / 2021

IROP
1.2 1 087 443 034

3 573 968 804,99

963 193 045 

240 000 000

2.4 828 665 501
3.1 1 657 860 269

OPD
1.4 251 323 405
2.3 711 869 640

OP�P
1.1 50 800 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 577 295 939 577 295 939
1.1 776 727 940
1.2 168 775 000

OPPIK 2.1 0 1 198 874 191
2.3 245 376 691
2.4 7 994 560

6 553 331 980

H
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO
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ROZVOJ � R



P � íloha 2_P � eh led � erpán í Stra tegie ITI 10_2021

Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

USPESNOST V⌥ZEV NOSITELE ITI

Projekty s rozhodnutím � V ITI
OP SC - kladn�m; Projekty vrácené � V ITI k dopracování

- záporn�m s mo✏ností p � edlo✏ení do v�zvy ZS ITI

1.2 896 421 563 9 350 000
IROP 2.4 893 269 346 3 355 098 462 0 9 350 000

3.1 1 565 407 553 0

OPD
1.4 180 876 249

714 096 429
0

0
2.3 533 220 180 0

OP�P
1.1 10 800 000

346 818 957
0

0
1.2 336 018 957 5 438 646 812 0 9 350 000

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0 0
1.1 370 465 900 0
1.2 23 750 000 0

OPPIK 2.1 0 509 153 664 0 0
2.3 110 047 764 0
2.4 4 890 000 0

■
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ � R



P � íloha 2_P � eh led � erpán í Stra tegie ITI 10_2021

OP

IROP

OPD

OP�P

OPVVV

OPPIK

Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

USPESNOST V⌥ZEV ZS ITI A  RO

SC Projekty p � edlo✏ené k hodnocení na 
ZS i t i / � o

Projekty splnily p� i hodnocení ZS ITI 
formální nále✏itosti a podmínky 

p � ijatelnosti
Projekty s vydan�m právním aktem

1.2 625 949 458 449 518 236 432 263 096

2.4 713 885 870 2 363 555 894 697 315 971 2 170 554 774 625 838 932 1 991 401 249

3.1 1 023 720 566 1 023 720 566 933 299 221

1.4 163 665 317
384 952 727

163 665 317
384 952 727

127 901 697
136 409 115

2.3 221 287 411 221 287 411 8 507 419

1.1 10 800 000
346 818 957

10 800 000
346 818 957

10 800 000
200 000 000

1.2 336 018 957 3 9 2 6  9 0 4  1 2 1 336 018 957 3 6 5 3  4 5 1  5 6 0 189 200 000 2  8 2 7  4 1 1  7 6 7

1.2 513 479 301 513 479 301 513 479 301 513 479 301 386 962 347 386 962 347

1.1 219 621 962 145 441 502 39 422 924

1.2 19 832 138 17 607 000 16 500 000

2.1 0 318 097 242 0 237 645 802 0 112 639 056

2.3 74 597 299 74 597 299 56 716 132

2.4 4 045 844 0 0

H
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO
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ROZVOJ � R



P � íloha 2_P � eh led � erpán í Stra tegie ITI 10_2021

Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

USPESNOST V⌥ZEV ZS ITI A  RO

OP SC Proplacené �oPv rámci projekt �  Fyzicky ukon � ené projekty Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany � O

1.2 247 039 830 283 762 045 245 510 331

IROP 2.4 436 185 045 1 187 699 484 436 185 048 842 675 354 436 185 048 804 423 639

3.1 504 474 608 122 728 260 122 728 260

OPD
1.4 41 556 065

45 809 774
51 540 484

60 047 902
36 445 440

36 445 440
2.3 4 253 709 8 507 419 0

OP�P
1.1 5 426 380

124 890 922 1 6 2 6  9 7 4  5 2 0
0

0 9 5 0  7 6 7  8 5 3
0

0 8 8 8  9 1 3  6 7 6
1.2 119 464 542 0 0

OPVVV 1.2 217 410 234 217 410 234 0 0 0 0

1.1 35 722 924 33 972 924 33 972 924

1.2 0 0 0

OPPIK 2.1 0 51 164 106 0 48 044 597 0 48 044 597

2.3 15 441 182 14 071 673 14 071 673

2.4 0 0 0

H
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ � R



P � íloha 2_P � eh led � erpán í Stra tegie ITI 10_2021
Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

v r / r

� ERPANÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKE AGLO MERACE (K 1. 10. 2021)

OP Alokace celkem v SITI 
(OP)

Aktivní projekty s 
rozhodnutím � V ITI 
(s mo✏ností podání 

uspesne plné ✏ádosti) s 
aktuáln �  známou v�⌃i
v a i v i  / v a  v  ■ xp � id � lené � i po✏adované 

dotace

Akt ivní projekty 
p � edlo✏ené k hodnocení 
na ZS ITI/ � O s aktuáln �  

známou v�⌃í p � id � lené � i 
po✏adované dotace

Projekty s vydan�m 
právním aktem

IROP 2 174 026 667 2 144 560 567 2 105 851 755 1 991 401 249

OPD 486 330 000 347 343 846 347 343 846 136 409 115

OP�P 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000

OPVVV 413 950 000 386 962 347 386 962 347 386 962 347

OPPIK 296 000 000 113 746 056 113 746 056 112 639 056

Celkem 3 570 306 667 3 192 612 816 3 153 904 004 2 827 411 767

% 100 89,42 88,34 79,19

Po � et projekt � 128 124 119

� erven 2021 3 5 70  306  667 3 213 105 760 3 050 881 316 2 409 288  356

% 100 90 ,00 85 ,45 67 ,48

Po � et projekt � 129 123 113
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Doprava Kultura a Podnikání a V � da a v�zkum Vzd � lávání �ivotní prost � edí
památky inovace

Kategorie

�  Alokace SITI � Podpora EU - celkem �  Podpora EU - PK �  Podpora EU - KHK

Po � et P Z :128 Podpora EU: 3,19 mld. K � Alokace SITI: 3,57 mld. K �



P � íloha 3 M � sto Pardubice v ITI

Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

P � EHLED PROJEKT �  M � STA PARDUBIC,
DPMP, VAK a P-PINK 

K 1. 10. 2021

■
 EVROPSKÁ UNIE 
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P � íloha 3 M � sto Pardubice v ITI

Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

M � STO PARDUBICE, DPMP, VAK A P-PINK V ITI 
(PROJEKTY S JI� VYDAN⌥M  PRÁVNÍM AKTEM )

• m � sto Pardubice zat ím získ a lo z ITI dotac i pro 22 pro jek t �  v � ástce 377 583 432 K �

• DPmP za t ím získa l z ITI dotac i pro 7 pro jek t �  v � ástce 163 510 852 K �

• VaK získa l z ITI dotac i pro 2 pro je k ty v � ástce 200 000 000 K �

• P-PINK získa l z ITI dotac i pro je d e n  pro je k t v � ástce 16 500 000 K �

• CELKEM : 32 projekt �  s do ta � n í podporou EU ve v�⌃i 757 594 284 K �

EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti

Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ � R



P � íloha 3 M � sto Pardubice v ITI
Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

M � STO PARDUBICE, DPMP, VAK A P-PINK V ITI HRADECKO-PARDUBICKE AGLO M ERACE
(PROJEKTY S JI� VYDAN⌥M PRÁVNÍM AKTEM)

N á z e v  p r o j e k t u O P  S C � a d a t e l

R o z p o � e t  v  
p r á v n í m  a k t u  

(K � )

C Z V  (K � )

P � ís p � v e k  E U  

(K � )  - p � i d � l e n á  
p o d p o r a

A k t u á l n í  s t a v  p r o j e k t u

Stará vojenská plovárna (Vinice 25) IROP 1.2 Statutární m � sto 
Pardubice 8 281529 7 130 638 6061042 Projekt finan � n �  ukon � en 

ze strany MF-PCO

Cyklostezka Sv ít k ov- Srnojedy IROP 1.2 Statutární m � sto 
Pardubice 7 336 844 6 744 890 5 733 157 Projekt finan � n �  ukon � en 

ze strany MF-PCO

Náhrdelník Chrudimky (úsek 66) IROP 1.2 Statutární m � sto 
Pardubice 13 617 128 5 387 985 4 579 787 Projekt finan � n �  ukon � en 

ze strany MF-PCO

Cyklostezka Koupali⌃t �  - �lut� pes IROP 1.2 Statutární m � sto 
Pardubice 4 714 864 3 050 579 2 592 992 Projekt finan � n �  ukon � en 

ze strany MF-PCO
Cyklotrasa podél ulice Pra✏ské a místo pro 
p � echázení na ulici Pra✏ské IROP 1.2 Statutární m � sto 

Pardubice 3 113 880 1 897 235 1 612 650 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Propojení cyklostezky podél Kun � tické ulice s 
navazujícími cyklostezkami IROP 1.2 Statutární m � sto 

Pardubice 3 092 281 2672658 2 271 760 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Lávka pro p � ⌃í a cyklisty mezi Svítkovem a 
Rosicemi IROP 1.2 Statutární m � sto 

Pardubice 40 820 303 38 498 409 32 723 648 Projekt fyzicky ukon � en

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Základní 
⌃kole Bratranc �  Veverkov�ch IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 22 028 221 17 423 316 14 809 819 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Základní 
⌃kole Dru✏stevní IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 26 267 692 9 444 114 8 027 497 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Základní 
⌃kole npor. Eliá⌃e IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 23 825 580 16 008 765 13 607 451 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Základní 
⌃kole Ohrazenice IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 25 494 175 10 168 327 8 643 078 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ � R



P � íloha 3 M � sto Pardubice v ITI
Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

M � STO PARDUBICE, DPMP, VAK A P-PINK V ITI HRADECKO-PARDUBICKE AGLO M ERACE
(PROJEKTY S JI� VYDAN⌥M PRÁVNÍM AKTEM)

N á z e v  p r o j e k t u O P  S C � a d a t e l

R o z p o � e t  v  
p r á v n í m  a k t u  

(K � )

C Z V ( K � )

P � ís p � v e k  E U  

(K � )  - p � i d � l e n á  
p o d p o r a

A k t u á l n í  s t a v  p r o j e k t u

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Základní 
⌃kole Spo � ilov IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 16 454 960 15 634 782 13 289 565 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Základní 
⌃kole Sta � kova IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 26 946 860 11 203 771 9 523 205 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Základní 
⌃kole Studánka IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 29 155 838 17 594 155 14 955 031 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Základní 
⌃kole Závodu Míru IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 21 668 674 16 992 459 14 443 590 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Z⇧ 
Josefa Ressla IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 23 721 385 11 554 311 9 821 164 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Z⇧ 
Dubina IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 38 524 975 11 764 706 10 000 000 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Rekonstrukce odborn�ch u � eben na Z⇧ 
Bene⌃ovo nám � stí IROP 2.4 Statutární m � sto 

Pardubice 18 214 799 17 726 431 15 067 466 PProjekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Centrální polytechnické dílny IROP 2.4 Statutární m � sto 
Pardubice 356 703 781 169 709 542 144 253 111 Projekt ve fyzické realizaci

Rekonstrukce a modernizace Památníku 
Záme � ek IROP 3.1 Statutární m � sto 

Pardubice 39 188 094 23 600 000 20 060 000 Projekt v plné (fyzické i 
finan � ní) realizaci

Galerie m � sta Pardubic IROP 3.1 Statutární m � sto 
Pardubice 270 857 651 20 000 000 17 000 000 Projekt ve fyzické realizaci

Kamerov� systém Pardubice OPD 2.3 Statutární m � sto 
Pardubice 19 700 213 10 008 728 8 507 419 Projekt fyzicky ukon � en
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P � íloha 3 M � sto Pardubice v ITI
Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

M � STO PARDUBICE, DPMP A VAK V ITI HRADECKO-PARDUBICKE AGLO M ERACE
(PROJEKTY S JI� VYDAN⌥M PRÁVNÍM AKTEM)

N á z e v  p r o j e k t u O P  S C � a d a t e l

R o z p o � e t  v  
p r á v n í m  a k t u  

(K � )

C Z V ( K � )

P � ís p � v e k  E U  

(K � )  - p � i d � l e n á  
p o d p o r a

A k t u á l n í  s t a v  p r o j e k t u

Zavedení parciálních trolejbus �  do provozu 
m � stské hromadné dopravy v Pardubicích IROP 1.2 Dopravní podnik 

m � sta Pardubic a.s. 63 990 850 46 995 000 39 945 750 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Modernizace odbavovacího systému 
cestujících v MHD v Pardubicích IROP 1.2 Dopravní podnik 

m � sta Pardubic a.s 35 971 768 29 503 720 25 078 162 Projekt ve fyzické realizaci

Prodlou✏ení trolejbusové trati na obrati⌃t �  
Záme � ek OPD 1.4 Dopravní podnik 

m � sta Pardubic a.s 15 453 485 12 713 717 10 806 660 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Prodlou✏ení trolejbusové trati v Trnové a 
Ohrazenici OPD 1.4 Dopravní podnik 

m � sta Pardubic a.s 36 856 872 30 163 271 25 638 780 Projekt finan � n �  ukon � en 
ze strany MF-PCO

Trolejbusová tra �  ve Studentské ulici OPD 1.4 Dopravní podnik 
m � sta Pardubic a.s 12 738 000 9 990 000 8 491 500 Projekt s vydan�m právním 

aktem

Posílení napájení trolejbusov�ch tratí v 
centru Pardubic obnovou m � nírny „Stadion " OPD 1.4 Dopravní podnik 

m � sta Pardubic a.s 21 802 000 18 000 000 15 300 000 Projekt s vydan�m právním 
aktem

Trolejbusová tra �  Dukla, vozovna -  Hlavní 
nádra✏í OPD 1.4 Dopravní podnik 

m � sta Pardubic a.s 58 698 038 45 000 000 38 250 000 Projekt s vydan�m právním 
aktem

Pardubice, Opo � ínek - kanalizace OP�P 1.1 VAK Pardubice, a.s. 22 721 992 16 941 176 10 800 000 Projekt v plné (fyzické i 
finan � ní) realizaci

Zaji⌃t � ní kapacity a kvality skupinového 
vodovodu Pardubice OP�P 1.2 VAK Pardubice, a.s. 637 777 157 222 588 235 189 200 000 Projekt v plné (fyzické i 

finan � ní) realizaci

Revitalizace objektu na Jana Palacha � p. 363 
a 372 pro umíst � ní P-PINK OPPIK 1.2

Pardubick� 
podnikatelsk� 
inkubátor, z.ú.

33 000 000 33 000 000 16 500 000 Projekt s vydan�m právním 
aktem

C e l k e m  3 2  p r o j e k t �  (S M P  2 2 ,  D P M P  7 ,  V A K  2 , P -P I N K  1) 1 9 7 8  7 3 9  8 8 9 9 0 9  1 1 0  9 2 0 7 5 7  5 9 4  2 8 4
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P � íloha 3 M � sto Pardubice v ITI
Integrované uzemní investice
H radec ko-pard u bické
aglomerace

M � STO PARDUBICE, DPMP, VAK A P-PINK V ITI
(PROJEKTY V PROCESU HODNOCENÍ)

N á z e v  p r o j e k t u O P  S C � a d a t e l

R o z p o � e t  v  

✏ á d o s t i / z á m � r u  

(K � )

C Z V ( K � )

P � ís p � v e k  E U  (K � )  

- p o ✏ a d o v a n á  
p o d p o r a

A k t u á l n í  s t a v  p r o j e k t u

Terminál Univerzita IROP 1.2 Statutární m � sto 
Pardubice 25 896 105 22 798 602 19 378 812 Podána ✏ádost o podporu

Terminál B IROP 1.2 Statutární m � sto 
Pardubice 132 606 435 111 111 111 94 444 444 Podána ✏ádost o podporu

Inteligentní � ízení dopravy v Pardubicích OPD 2.3 Statutární m � sto 
Pardubice 31 338 758 27 273 158 23 182 184 �ádost o podporu 

doporu � ena k financování

Inteligentní parkovací systém v 
Pardubicích OPD 2.3 Statutární m � sto 

Pardubice 54 234 794 34 896 344 29 661 892
�ádost o podporu 

doporu � ena k financování 
s v�hradou

Zv�⌃ení kvality a roz⌃í � ení poskytovan�ch 
slu✏eb P-PINK pro MSP OPPIK 1.2

Pardubick� 
podnikatelsk� 
inkubátor, z.ú.

2 214 000 2 214 000 1 107 000
�ádost o podporu 

doporu � ena k financování 
s v�hradou

C e l k e m  5 p r o j e k t �  ( S M P  4 ,  P -P I N K  1) 2 4 6  2 9 0  0 9 2 1 9 8  2 9 3  2 1 5 1 6 7  7 7 4  3 3 2
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P � íloha 3 M � sto Pardubice v ITI Integrované územní invest ice
Hradecko-pardubické
aglomerace

M � STO PARDUBICE, DPMP, VAK A P-PINK V ITI

CELKEM „�IVÉ "  PROJEKTY 
• M � sto Pardubice

• 26 projekt �
• celkové v�daje (PA/P�): 1 283 805 819 K�
• CZV: 640 295 016 K�
• dotace EU: 544 250 764 K�

• Dopravní podnik m � sta Pardubic
• 7 projekt �
• celkové v�daje (PA): 245 511 013 K�
• CZV: 192 365 708 K�
• dotace EU: 163 510 852 K�

• Vodovody a kanalizace Pardubice
• 2 projekty
• celkové v�daje (PA): 660 499 149 K�
• CZV: 239 529 411 K�
• dotace EU: 200 000 000 K�

• P-PINK
• 2 projekty
• celkové v�daje (PA/P�): 35 214 000 K�
• CZV: 35 214 000 K�
• dotace EU: 17 607 000 K�

• celkem
• 37 projekt �
• celkové v�daje: 2 225 029 981 K �
• CZV: 1107 404 135 K �
• dotace EU: 925 368 616 K �



P � íloha 4_A lokace IROP pro Hradecko-pardub ickou aglom erac i t
 Integrované územní invest ice

Hradecko-pardubícké

aglomerace

INTEGROVAN⌥ REGIO N ÁLNÍ OPERA � NÍ PROGRA M

A k t i v i t a N á v r h  a l o k a c e

e G o v e rn m e n t 8 897  424

e H e a l t h 3 558  970

Kyb e rn e t ic k á  b e zp e � n o s t 5 338 4 54

N ízk o / b e z e m isn í vo z id la  ko le jová 26 905 811

N ízk o / b e z e m isn í vo z id la  o s t a t n í 181 667 210

In fras t ru k t u ra  pro cy k l is t ic k o u  d o pravu 103 699 478

P ln ic í a d o b í je c í s t a n ic e  pro v e � e jn o u  d o pravu 42 040  329

T e le m a t ik a  pro v e � e jn o u  d o pravu 58 856  461

M u l t im o d á ln í o so b n í do prava 100 748 992

In fras t ru k t u ra  pro b e zp e � n o u  n e m o t o ro v o u  d o pravu 64 461  838

R e v i t a l iz a c e  v e � e jn � c h  p ro s t r a n s tv í m � st  a o b c í 324  253 742

M a t e � sk é  ⌃k o ly 148 637 823

Z á k l a d n í ⌃k o ly 289 392 722

Z á jm o v é  a n e f o rm á ln í vzd � l á v á n í a c e lo ✏ iv o t n í u � e n í 29 256 215

S o c i á ln í b yd le n í 52 312 267

In fras t ru k t u ra  so c i á ln íc h  s lu✏ e b 133 580  140

R e v i t a l iz a c e  a v y b a v e n í pro � in n o s t  p a m á t e k 168 435  180

R e v i t a l iz a c e , o d b o rn á  in fr a s t ru k t u ra  a v y b a v e n í k n ih o v e n 53 063 713

R e v i t a l iz a c e , o d b o rn á  in fr a s t ru k t u ra  a v y b a v e n í m uze í 66 329 641

V e � e jn á  in fr a s t ru k t u ra  u d r✏ i t e ln é h o  c e s t o v n íh o  ruchu 39 797 785

C e l k e m 1 9 0 1  2 3 4  1 9 5
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Ní!e uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany: 
 
převodce:  Pardubick! kraj 
 se sídlem: Pardubice, Pardubice-Staré Město, Komenského náměstí 

125, PSČ 532 11  
IČO: 70892822 
zastoupen! JUDr. Martinem Netolick!m, Ph.D., hejtmanem 
(dále jako „převodce“ nebo „kraj“) 

 
a 

nabyvatel: statutární město Pardubice  
 se sídlem: Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pern"t!nské náměstí 

1, PSČ 530 21, 
 IČO: 00274046 
 zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
 (dále jako „nabyvatel“ nebo „město Pardubice“)  
 
tento 

 

dodatek č. 3   
ke Smlouvě o bezúplatném převodu ze dne 22. 5. 2012 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 22. 5. 2012 Smlouvu o bezúplatném převodu, 
na základě ní! převedl převodce nemovité věci tvořící areál Tesla Kyjevská v lokalitě 
Pardubičky v Pardubicích do vlastnictví nabyvatele (dále jen „Smlouva“). Současně bylo 
touto Smlouvou nabyvateli ulo!eno vybudovat mimoúrovňové dopravní napojení a 
parkovací místa pro Pardubickou krajskou nemocnici, a. s. (nyní Nemocnici Pardubického 
kraje, a. s.) do 5 let od nabytí tohoto majetku. Právní účinky vkladu vlastnického práva ve 
prospěch nabyvatele k nemovit"m věcem tvořícím areál Tesla Kyjevská nastaly ke dni 9. 7. 
2012. 
  

2. Dne 31. 8. 2016 uzavřely smluvní strany mezi sebou dodatek č. 1 ke Smlouvě, na základě 
něho! byla lhůta pro realizaci závazku uvedeného v předchozím odstavci prodlou!ena 
na 10 let, přičem! v případě nesplnění tohoto závazku byla stanovena povinnost nabyvatele 
nabídnout převodci zpětn" bezúplatn" převod předmětného majetku do vlastnictví. Dle 
tohoto dodatku se tato povinnost měla vztahovat i na případného dal#ího nabyvatele 
předmětn"ch nemovit"ch věcí. 
 

3. Dne 30. 10. 2018 smluvní strany uzavřely mezi sebou dodatek č. 2 ke Smlouvě, na základě 
něho! se nabyvatel zavázal zajistit vybudování mimoúrovňového sjezdu, resp. 
odpovídajícího kapacitního dopravního napojení z nadjezdu u Nemocnice Pardubického 
kraje, a. s. (dále jen „NPK“) a vybudování nov"ch parkovacích míst v areálu Tesla Kyjevská 
pro náv#těvníky  NPK s tím, !e konkrétní podmínky plnění tohoto závazku, včetně 
stanovení způsobu a termínu realizace, byly definovány v samostatné Smlouvě o 
spolupráci uzavřené mezi převodcem a nabyvatelem dne 30. 10. 2018. I v tomto případě 
platí, !e takto upraven"m závazkem bude zavázán ka!d" dal#í nabyvatel nemovit"ch věcí 
tvořících areál Tesla Kyjevská. Dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 21. 4. 2021, tj. den po 
zápisu obchodní společnosti Linkcity Czech Republic a.s., IČO: 27071316, se sídlem Na 
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Harfě 337/3, Vysočany, 19000 Praha 9 (dále jen „Linkcity Czech Republic“), jako vlastníka 
nemovit"ch věcí tvořících areál Tesla Kyjevská do katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Pardubick" kraj, Katastrálním pracovi#těm Pardubice (na základě 
kupní smlouvy uzavřené mezi městem Pardubice jako!to převodcem a Linkcity Czech 
Republic jako!to nabyvatelem, podle ní! byl proveden vklad vlastnického práva dne 
20.4.2021 s právními účinky ke dni 29.3.2021). Linkcity Czech Republic následně převedla 
tento předmětn" majetek na nového nabyvatele – obchodní společnost Nová Tesla s.r.o., 
IČO: 07205082, se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 19000 Praha 9.   

4. Smluvní strany se dohodly na dal#í úpravě závazku uvedeném v předchozím odstavci 
tohoto článku, proto přistupují k uzavření následujícího dodatku č. 3 Smlouvy (dále také 
„dodatek č. 3“).  

   
II. 

Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany shodně prohla#ují, !e je jim známo, !e Univerzita Pardubice, IČO: 

00216275, se sídlem Studentská 95, 530 10 Pardubice – Polabiny (dále jen „Univerzita 
Pardubice“), se podle Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 30. 9. 2020 stane 
vlastníkem nemovité věci tvořící součást areálu Tesla Kyjevská, která vznikne oddělením 
z dotčeného pozemku označeného jako st. p. č. 378/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jeho! 
součástí je budova čp. 37 - průmyslov" objekt, v obci Pardubice a k. ú. Pardubičky (část 
budovy Telegrafie). 

 
2. Smluvní strany se dohodly, !e závazek, kter" byl sjednán také pro ka!dého dal#ího 

nabyvatele nemovit"ch věcí tvořících areál Tesla Kyjevská, spočívající v povinnosti zajistit 
vybudování mimoúrovňového sjezdu, resp. odpovídajícího kapacitního dopravního 
napojení z nadjezdu u NPK, a vybudování nov"ch parkovacích míst v areálu Tesla 
Kyjevská pro náv#těvníky NPK (dle čl. IV. Smlouvy, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2), se na 
nabyvatele, jím! je Univerzita Pardubice ve smyslu odst. 1 tohoto dodatku č. 3, nevztahuje.  

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

  

1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčená 
zůstávají beze změny a v platnosti. 
 

2. Tento dodatek č. 3 nab"vá platnosti dnem jeho podpisu oprávněn"mi zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá#tních podmínkách 
účinnosti někter"ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozděj#ích předpisů.  

 
3. Smluvní strany se dohodly, !e město Pardubice bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 

č. 3 ode#le jej k řádnému uveřejnění do registru smluv. O jeho uveřejnění město 
bezodkladně informuje kraj. Smluvní strany berou na vědomí, !e nebude-li tento dodatek 
č. 3 uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zru#en od počátku 
s účinky případného bezdůvodného obohacení. Smluvní strany se dohodly, !e dodatek č. 
3 bude uveřejněn bez podpisů smluvních stran.  

 
4. Smluvní strany prohla#ují, !e !ádná část tohoto dodatku č. 3 nenaplňuje znaky 

obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozděj#ích předpisů). 
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5. Tento dodatek č. 3 je vypracován ve dvou vyhotoveních, oba s platností originálu, z nich! 

ka!dá strana obdr!í po jednom vyhotovení.  
 
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 3 řádně přečetly, prohla#ují, !e je projevem jejich 

svobodné a vá!né vůle, !e nebyl sjednán v tísni za nápadně nev"hodn"ch podmínek a !e 
s jeho obsahem souhlasí, co! potvrzují zástupci obou smluvních stran sv"mi 
vlastnoručními podpisy. 

 
 
  
Dolo!ka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích  Dolo!ka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
Schváleno usnesením Zastupitelstva Pk                                                 Schváleno usnesením Zastupitelstva města Pardubic 
č. Z/127/21 ze dne 21. 9. 2021  č.                                  ze dne  

 
 
 
V Pardubicích dne       V Pardubicích dne  
 
 

 

 

 

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

Pardubick" kraj                                                          statutární město Pardubice 
JUDr. Martin Netolick", Ph.D                                     Ing. Martin Charvát 
hejtman                                       primátor  
 
 

 
 



PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODU A KANALIZACE 

V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE 
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1. Základní údaje 
 

Vlastník vodovodu a kanalizace Statutárního města Pardubice 
Adresa sídla Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
Identifikační číslo 00274046 
Plátce DPH ne 
Zástupce: primátor města  

 
Provozovatel vodovodu a kanalizace Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
Adresa sídla Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, 530 02 
Identifikační číslo 60108631 
Plátce DPH ano 
Statutární orgán představenstvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum a podpis zpracovatele: Schváleno vlastníkem vodohospodářské 
 infrastruktury: 
 
V Pardubicích dne: _______________ V Pardubicích dne: __________________ 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
Bc. Hedvika Pe!ková Ing. Martin Charvát, primátor   



2. Účel a cíl plánu 
2.1. Všeobecné požadavky 

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací slouží vlastníkovi při plánování obnovy (ne zvyšování 
kapacit) jeho stávajícího vodohospodářského majetku a koordinaci stavební činnosti v oblasti vodního 
hospodářství. Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení vodohospodářského majetku je 
jeho stáří a předpokládaná životnost jednotlivých zařízení. Ekonomická část obsahuje bilanci potřeb a 
zdrojů pro jeho finanční krytí. 
 
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací si klade za cíl: 

- Zajistit nutnou obnovu pro stabilní a efektivní provozování vodohospodářského majetku 
- Zvýšit návratnost prostředků do vodohospodářského majetku  

2.2. Legislativní požadavky 
Zpracování plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je povinnost uložená vlastníkům vodovodů 
a kanalizací zákonem č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“).  
 
Novelou ZVaK zákonem č. 76/2006 Sb. je s účinností od 15.3.2006 v § 8 odst. 11 uvedeno, že „vlastník 
vodovodu nebo kanalizace je povinen zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací, a to 
na dobu nejméně 10 kalendářních let“. 
 
Prováděcím předpisem ZVaK je vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., v platném znění 
(dále jen „prováděcí vyhláška“), jejímž ustanovením § 13 je stanoveno následující: „Obsahem Plánu 
financování obnovy vodovodů a kanalizací je vymezení infrastrukturního majetku ve členění podle 
vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou, vyhodnocení stavu majetku 
vyjádřené v % opotřebení, výpočet teoretické doby akumulace finančních prostředků, roční potřeba 
finančních prostředků a její krytí a doklady o čerpání vytvořených finančních prostředků včetně faktur 
nebo jejich kopií. Zpracování se provádí podle přílohy 18 vyhlášky. Každá provedená aktualizace je 
součástí původního plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací.“ 

3. Míra odpovědnosti  
Míru odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 ZVaK má 
statutární město Pardubice na základě smluv pachtovních a o provozu vodovodu či kanalizace pro 
veřejnou potřebu uzavřených dne 18.2.2019 a 5.3.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Popis vodovodu a kanalizace 
 

Rozvodné vodovodní řady 
Identifikační číslo majetkové evidence (IČME) 5309-754170-00274046-1/1 
Délka (m) 397,76 
Kanalizační síť 
Identifikační číslo majetkové evidence (IČME) 5309-754170-00274046-3/1 
Délka (m) 397,03 

 
     
 

 
 

Obrázek 1 Rozvodná vodovodní síť 

Obrázek 2 Stoková síť 



4.1. Ocenění vodovodu a kanalizace 
Podle Metodického pokynu č. j. 1400/2020-15132-1 Ministerstva zemědělství  

(Metodický pokyn pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a 
kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací)  

Tabulka 1 Ocenění VDV 

materiál profil délka (m) povrch Cmu (Kč/m) cena celkem (Kč) koeficient polohy CENA (Kč) 
LT 200 397,76 zpevněný 7644 3 040 477 1,1 3 344 525 

CELKEM  397,76   3 040 477  3 344 525  
Tabulka 2 Ocenění KAN 

materiál profil délka (m) povrch Cmu (Kč/m) cena celkem (Kč) koeficient polohy CENA (Kč) 
PE 200 397,03 zpevněný 6670 2 648 190 1,1 2 913 009 

CELKEM   397,03     2 648 190   2 913 009 
 

Ceny uvedené v tomto metodickém pokynu obsahují daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   



 
5. Způsob vyhodnocení stavu majetku 

5.1. Kritéria zhodnocení stavu  
Základním kritériem pro hodnocení stupně opotřebení majetku je stáří a předpokládaná životnost 
zařízení (příloha č. 18 prováděcí vyhlášky). Při stanovení míry opotřebení a výpočtech stanovujících 
dobu akumulace prostředků se vychází z následujících životností jednotlivých zařízení: 
 

 životnost  
vodovodní přivaděče a řady 80 let 
úpravny vody, zdroje 45 let 
kanalizační síť 90 let 
čistírny odpadních vod 40 let 
technologie 15 let 

 
Procento opotřebení, doba akumulace prostředků se stanoví na základě níže uvedených vzorců. 

% opotřebení = stáří potrubí
životnost potrubí ∗ 100 

Pro celý vodovod a kanalizaci bylo opotřebení vypočteno jako vážený průměr vzhledem k délce 
jednotlivých úseků. 

Pro výpočet roční potřeby finančních prostředků je třeba vypočítat teoretickou dobu akumulace 
prostředků dle přílohy č. 18 prováděcí vyhlášky: 

doba akumulace prostředků = dopooručená životnost 

Známe-li teoretickou dobu akumulace prostředků, pak lze jednoduchým vynásobením vypočítat roční 
potřebu finančních prostředků:  

roční potřeba prostředků = hodnota majetku v reprodukční pořizovací ceně
doba akumulace prostředků  

Celková potřeba finančních prostředků na desetileté období je pak 10tinásobkem roční potřeby.      



6. Tabulka plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace  
Tabulka plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace na rok 2021–2030 

 
Číslo 
řádku 

Majetek podle skupin pro 
vybrané údaje majetkové 

evidence (VÚME) 

Hodnota 
majetku v 

reprodukční 
pořizovací 

ceně **)     
podle VÚME v 

mil. Kč na 2 
desetinná 

místa 

Stav majetku 
vyjádřený v % 

opotřebení 

Teoretická 
doba 

akumulace 
finančních 
prostředků 
v počtu let 

Délka potrubí 
v roce 

schválení 
plánu v km 

Finanční prostředky zajišťované na obnovu*) vodovodů a 
kanalizace v mil. Kč 

Od roku 
2010-2020 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-
2030 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

2 
5309-754170-00274046-1/1 2,76 18,75 80 0,40  +) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005  

3 ++) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,170  

4 
Vodovody celkem 2,76 

Prostředky z vodného:  +) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005  

5 Finanční prostředky ostatní: ++) 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,170  

6 
5309-754170-00274046-3/1 2,41 18,75 90 0,40  +) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005  

7 ++) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 1,045  

8 
Kanalizace celkem 2,41 

Prostředky ze stočného:  +) 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005  

9 Finanční prostředky ostatní: ++) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 1,045  

10 CELKEM 5,17  0,061 0,062 0,061 0,061 0,061 1,225   
*)   Obnova podle § 2 odst.9 ZVaK 
**) U plátců DPH se uvádí hodnota bez DPH 
+) získané z vodného a stočného (nájemné nebo účetní odpisy, náklady na opravy, zisk, prostředky potřebné a vymezené na obnovu infrastrukturního majetku tímto 

plánem)++) ostatní (dotace, zdroje z příjmů obcí, úvěry atd.) 



 
7. Potřebné finanční prostředky  
 
Na základě uzavřené smlouvy pachtovní a o provozu vodovodu či kanalizace pro veřejnou potřebu ze 
dne  18.2.2019 a 5.3.2020, je roční pachtovné stanoveno ve výši 1 000 Kč v každé jednotlivé smlouvě. 
Tyto prostředky jsou zahrnuty v položce 4.3. výpočtu ceny pro vodné a stočné pro daný kalendářní rok 
(kalkulace), kterou stanovuje provozovatel v rámci své působnosti.  
 
Ostatní prostředky na obnovu budou získány z rozpočtu města Pardubice kap. 1015 životní prostředí, 
položka „opravy a udržování majetku ve správě OŽP“. 
 

8. Závěr  
1. Zajištění potřebné obnovy, jako základní podmínky efektivního a stabilního provozování 

vodohospodářského majetku města Pardubice, vyžaduje roční objem finančních prostředků v 
optimální výši:  

- cca 1,18 % z hodnoty vodovodní a stokové sítě, 
2. Při hodnotě majetku 5,17 mil. Kč to ročně představuje částku ve výši 61 tis. Kč. 
3. Plán financování obnovy se v souladu s prováděcí vyhláškou aktualizuje, pokud dojde ke změně 

majetku podle VÚME o více než 10 %, nejdéle však do 10 let od jeho zpracování. 
4. Plán schvaluje Rada města Pardubic. Schvaluje se i každá aktualizace. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Plán financování obnovy schválen Radou města Pardubic 

 
usnesení číslo:  
datum schválení:  
razítko:  
podpis:    

 

 



DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZMR/2021/004 
 

uzavřen é podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:   Statutární město Pardubice 
se sídlem:  Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 Pardubice 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucím odboru rozvoje a strategie 
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čada, vedoucí odboru rozvoje a strategie MmP, tel.: 466 859 308,  
                               e-mail: miroslav.cada@mmp.cz 
                               Ing. Jan Chvojka, odbor rozvoje a strategie MmP, tel.: 466 859 435,  
                               e-mail: jan.chvojka@mmp.cz 
IČO: 00274046    DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:    326561/0100  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: Ing. arch. Vítězslav Táborský 
se sídlem:   Palackého třída 227, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí 
IČO: 74614631    
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXX 
   
bankovní spojení: Air Bank a.s. 
číslo účtu: 1234596032/3030   
zhotovitel není plátcem DPH  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Objednatel uzavřel dne 20.7.2021 se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. OVZ/VZMR/2021/004 (dále jen 

„Smlouva“), na základě níž se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele návrh stavby (studie) 

„MŠ Gorkého čp. 1981, Pardubice – návrh stavby“, za účelem prověření a návrhu funkčního využití 

a komplexního řešení rekonstrukce současného objektu školní družiny Základní školy Waldorfské, 

v ul. Gorkého čp. 1981 v Pardubicích, na mateřskou školku s kapacitou 50 dětí ve věku od 3 do 6/7 

let – MŠ Gorkého (dále také „dílo“). Smluvní strany si v této Smlouvě sjednaly lhůtu k předání díla, 

a to do 4 kalendářních měsíců ode dne uskutečnění vstupního jednání. Vstupní jednání bylo 

uskutečněno dne 5.8.2021.  

 

2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění díla vyšlo najevo, že realizace zamýšlené rekonstrukce 

školní družiny ZŠ Waldorfské na MŠ Gorkého je z hlediska investice i budoucího provozu s ohledem 

na vyšší náklady neefektivní, dohodly se smluvní strany ukončit dílo v dosavadní fázi 



rozpracovanosti a v souvislosti s tím i upravit cenu a termín zhotovení díla. Z tohoto důvodu 

přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“).  

 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo tak, jak je specifikováno v čl. III. Smlouvy (DÍLO), bude zhotoveno 

pouze do fáze zpracování vizualizace stavby – rekonstrukce objektu školní družiny Základní školy 
Waldorfské v ul. Gorkého čp. 1981 v Pardubicích na mateřskou školku s kapacitou 50 dětí ve věku 

od 3 do 6/7 let. 

 

2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínu dokončení a protokolárního předání kompletního 

díla v rozsahu dle odst. 1 tohoto dodatku, a to nejpozději do 30.11.2021.  

 

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za dílo v rozsahu stanoveném v odst. 1 tohoto článku 

dodatku, která činí nově: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Zhotovitel není plátcem 
DPH.  
Tato cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré práce, dodávky, 
činnosti a náklady související s realizací díla.  

4. Nárok na úhradu sjednané ceny za dílo dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli provedením 

kompletního díla, tj. jeho dokončením v rozsahu stanoveném v odst. 1 tohoto článku dodatku 

bez vad a nedodělků, protokolárním předáním objednateli a jeho odsouhlasením objednatelem 

podle této Smlouvy a tohoto dodatku. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

jednorázově bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, a to na základě faktury 

vystavené zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů ode dne 

prokazatelného doručení faktury objednateli. Ostatní platební podmínky uvedené v čl. VII. 

Smlouvy zůstávají v platnosti.  

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 

platná a účinná. 

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

jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento 

dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 

tohoto dodatku město Pardubice bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní 

údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 



 

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

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

 

5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.  

 
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 

stvrzují svým podpisem. 

 
 
V Pardubicích dne                                                                 V Pardubicích dne  
 
Za objednatele       Za zhotovitele 
 

 
 
 
 
          ............................................                          ................................................. 
                  Ing. Miroslav Čada                                                         Ing. arch. Vítězslav Táborský 
vedoucí odboru rozvoje a strategie MmP     jednatel                                                       

 
 

 



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZMR/2021/005 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel:   Statutární město Pardubice 
se sídlem:  Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21 Pardubice 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslavem Čadou, vedoucí odboru rozvoje a strategie  
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Čada, vedoucí Odboru rozvoje a strategie MmP, tel.: 466 859 308,  
                               e-mail: miroslav.cada@mmp.cz 
                               Ing. Jan Chvojka, odbor rozvoje a strategie MmP, tel.: 466 859 435,  
                               e-mail: jan.chvojka@mmp.cz 
IČO: 00274046    DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu: 326561/0100  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: Ing. arch. Vítězslav Táborský 
se sídlem:   Palackého třída 227, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí 
IČO: 74614631    
kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXX 
    
bankovní spojení: Air Bank a.s. 
číslo účtu: 1234596032/3030   
zhotovitel není plátcem DPH  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Objednatel uzavřel dne 20.7.2021 se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. OVZ/VZMR/2021/005 (dále jen 
„Smlouva“), na základě níž se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele návrh stavby (studie), 
za účelem prověření a návrhu rozšíření objektu formou přístavby stávající Mateřské školy Kamarád 
v Pardubicích, ul. Teplého čp. 2100, a to s kapacitou navýšení max. 50 dětí (ve věku 3 – 6/7 let), 
včetně úpravy zahrady a herních prvků a případné úpravy stravovacího provozu  (dále také „dílo“). 
Smluvní strany si v této Smlouvě sjednaly lhůtu k předání díla, a to do 4 kalendářních měsíců ode 
dne uskutečnění vstupního jednání. Vstupní jednání bylo uskutečněno dne 5.8.2021.  
 

2. Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění tohoto díla vyšlo najevo, že realizace souběžně 
zamýšlené rekonstrukce školní družiny ZŠ Waldorfské na Mateřskou školu Gorkého je z hlediska 
investice i budoucího provozu s ohledem na vyšší náklady neefektivní, a objednatelem bylo 
rozhodnuto, že vhodnější variantou je rozšíření rekonstrukce Mateřské školy Kamarád v ul. Teplého 
2100, dohodly se smluvní strany na úpravě rozsahu díla dle Smlouvy, a v souvislosti s tím i ceny a 



termínu zhotovení díla. Z tohoto důvodu přistoupily smluvní strany k uzavření tohoto dodatku č. 1 
Smlouvy (dále jen „dodatek“).  

 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě specifikace díla dle čl. III. Smlouvy (DÍLO). Zhotovitel se tímto 
dodatkem zavazuje ke zhotovení díla v následujícím rozsahu: 
 

• vypracování návrhu stavby (studie), který má prověřit a navrhnout rozšíření objektu 
formou přístavby stávajícího sídla Mateřské školy Kamarád, v Pardubicích, ul. Teplého 
čp. 2100, PSČ 530 02, z původní kapacity 50 dětí na maximální kapacitu 100 dětí (ve věku 
3 – 6/7 let),  

• součástí návrhu stavby je rovněž vypracování návrhu rekonstrukce kuchyně („gastro 
projekt“) a její rozšíření v rozsahu dokumentace k provedení stavby, včetně vybavení 
kuchyně, v sídle Mateřské školy Kamarád, v Pardubicích, ul. Teplého čp. 2100, PSČ 530 
02 z důvodu navýšení kapacity o 100 dětí  

• stavební úpravy zahrnují také úpravu zahrady včetně herních prvků (v návaznosti na 
navýšení kapacity o 100 dětí v rámci celého objektu Mateřské školy Kamarád, v 
Pardubicích, ul. Teplého čp. 2100, PSČ 530 02) 

Objekt MŠ se nachází v katastrálním území Pardubice v části obce Zelené předměstí čp.  2100 na 
pozemkové parcele číslo 2304 (celková výměra 4 502 m2) a stavební parcele 4071 (celková 
výměra 670 m2). 

Specifikace a rozsah předmětu plnění a další podmínky: 

1) navrhnout funkční, bezbariérový a architektonicky kvalitně řešený objekt,  
2) navrhnout urbanisticky vhodně začleněný objekt do okolí, 
3) navrhnout objekt s inspirativním a bezpečným vnitřním prostředím pro cílovou skupinu,  
4) navrhnout objekt v energeticky pasivním standardu, 
5) v rámci návrhu stavby zpracovat přehled nutných podmínek pro případnou realizaci díla v 

oblasti přípravy daného území (např. nutné demolice, průzkumné práce, příprava technické 
infrastruktury, průzkum výskytu ohroženého druhu ptactva (např. rorýs obecný) a jiných 
živočichů včetně případného souvisejícího řešení stavebních opatření a opatření pro období 
realizace stavby za účelem ochrany ohrožených druhů živočichů apod.). 

Dílo bude provedeno v rozsahu a se stanovenými parametry dle Výzvy k podání nabídky, dále dle 
„Zadání návrhu stavby“, které je nedílnou součástí této smlouvy (viz příloha č. 1), a na podkladě 
projektové dokumentace „REKONSTRUKCE A NÁSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Teplého č.p. 2100, 
Pardubice“ zpracované 11/2010 společností OMEGA project s.r.o., IČO 28377664, Milady 
Horákové 66/103, 160 00 Praha 6, která je přílohou č. 2 výzvy k podání nabídky. 

 
2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínu dokončení a protokolárního předání kompletního 

díla v rozsahu stanoveném v odst. 1 tohoto článku dodatku, a to do 31.12.2021.  
 

3. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za dílo v rozsahu stanoveném v odst. 1 tohoto článku 
dodatku, která činí nově: 282.350,- Kč (slovy: dvěstěosmdesátdvatisíctřistapadesát korun českých).  
Zhotovitel není plátcem DPH.  



• Celková cena předmětu plnění díla dle SOD je 170.000,- Kč 
• Navýšení ceny za změnu rozsahu díla dle dodatku č. 1 je 112.350,- Kč 

Tato cena je stanovena jako závazná, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré práce, dodávky, 
činnosti a náklady související s realizací díla.  

4. Nárok na úhradu sjednané ceny za dílo dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli provedením 
kompletního díla, tj. jeho dokončením v rozsahu stanoveném v odst. 1 tohoto článku dodatku 
bez vad a nedodělků, protokolárním předáním objednateli a jeho odsouhlasením objednatelem 
podle této Smlouvy a tohoto dodatku. 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude uhrazena objednatelem zhotoviteli 

jednorázově bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, a to na základě faktury 
vystavené zhotovitelem ke dni předání předmětu díla, s datem splatnosti 30 dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury objednateli. Ostatní platební podmínky uvedené v čl. VI. 
Smlouvy zůstávají v platnosti.  

 
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 

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

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

 
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle tento 

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

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

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

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

stvrzují svým podpisem. 
 
 
V Pardubicích dne                                                                 V Pardubicích dne  
 
Za objednatele       Za zhotovitele 
 

 



 
 
 
          ............................................                          ................................................. 
                  Ing. Miroslav Čada                                                         Ing. arch. Vítězslav Táborský 
vedoucí odboru rozvoje a strategie MmP     jednatel                             



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Rozvojový fond Pardubice, a.s., 
 sídlo: Třída Míru 90, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 25291408, DIČ: CZ25291408 

číslo bankovního účtu: 8010-0208211683/0300 u ČSOB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): Mgr. Ondřejem Šebkem, místopředsedou představenstva 
 (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 závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020) 
a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí 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. 

 
 

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 ze státního rozpočtu ve výši 67 000,- Kč (slovy: 

šedesátsedmtisíckorunčeských) na realizaci projektu „obnova zdí a hradební zdi – oprava a úprava 
plotových dělících zdí a oprava hradebního zdiva a další související práce na nemovité kulturní 
památce, domě č.p. 58, Pernštýnské nám, na pozemku p.č.: St. 89, v k.ú. Pardubice, na území 
městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 20317/6-1961), v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (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.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      67 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      14 000,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši   57. 743,- 
          Celkové náklady            138.743,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 15.3.2021 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést přehled o čerpání dotace na projekt v rámci účetnictví správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů ve svém účetnictví 
odděleně, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 7. 1. 2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole 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) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
 
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. 

 
 
 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

3. 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. 

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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



 

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 



 

 
7. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

 
10. 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 poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Mgr. Ondřej Šebek  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.            ze dne  
 
 

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Rozvojový fond Pardubice, a.s., 
 sídlo: Třída Míru 90, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 25291408, DIČ: CZ25291408 

číslo bankovního účtu: 8010-0208211683/0300 u ČSOB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): Mgr. Ondřejem Šebkem, místopředsedou představenstva 
 (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 závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020) 
a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí 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. 

 
 

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 městského rozpočtu ve výši 14 000,- Kč 

(slovy: čtrnácttisíckorunčeských) na realizaci projektu „obnova zdí a hradební zdi – oprava a úprava 
plotových dělících zdí a oprava hradebního zdiva a další související práce na nemovité kulturní 
památce, domě č.p. 58, Pernštýnské nám, na pozemku p.č.: St. 89, v k.ú. Pardubice, na území 
městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 20317/6-1961), v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (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.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      67 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      14 000,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši   57. 743,- 
          Celkové náklady            138.743,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 15.3.2021 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést přehled o čerpání dotace na projekt v rámci účetnictví správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů ve svém účetnictví 
odděleně, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 7. 1. 2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole 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) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
 
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. 

 
 
 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

3. 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. 

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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



 

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 



 

 
7. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

 
10. 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 poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Mgr. Ondřej Šebek  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.            ze dne  
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice, 
 sídlo: Kostelní 92, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 42939534, DIČ: CZ42939534 

číslo bankovního účtu: 1224496329/0800 u České spořitelny v Pardubicích, 
 zastoupen(á): panem Mgr. Antonínem Forbelským, arciděkanem a správcem 
 (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 závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020) 
a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí 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. 

 
 

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 městského rozpočtu ve výši 57 000,- Kč 

(slovy: padesátsedmtisíckorunčeských) na realizaci projektu „IV. etapa obnovy vnějšího pláště – 
oprava větracích šachet a další související práce a restaurování 3 ks vitrážních oken na nemovité 
kulturní památce, kostelu Zvěstování Panny Marie v Pardubicích, na pozemku p.č.: St. 96, v k.ú. 
Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 17524/6-1938), 



 

v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (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.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      282 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace        57 000,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši    225 366,- 
          Celkové náklady              564 366,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2021 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést přehled o čerpání dotace na projekt v rámci účetnictví správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů ve svém účetnictví 
odděleně, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 7. 1. 2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole 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) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

3. 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. 

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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



 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 



 

dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

 
10. 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 poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Mgr. Antonín Forbelský  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.             ze dne  
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice, 
 sídlo: Kostelní 92, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 42939534, DIČ: CZ42939534 

číslo bankovního účtu: 1224496329/0800 u České spořitelny v Pardubicích, 
 zastoupen(á): panem Mgr. Antonínem Forbelským, arciděkanem a správcem 
 (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 závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020) 
a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí 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. 

 
 

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 ze státního rozpočtu ve výši 282 000,- Kč 

(slovy: dvěstěosmdesátdvatisíckorunčeských) na realizaci projektu „IV. etapa obnovy vnějšího pláště 
– oprava větracích šachet a další související práce a restaurování 3 ks vitrážních oken na nemovité 
kulturní památce, kostelu Zvěstování Panny Marie v Pardubicích, na pozemku p.č.: St. 96, v k.ú. 
Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 17524/6-1938), 



 

v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ (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.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace      282 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace        57 000,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši    225 366,- 
          Celkové náklady              564 366,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.3.2021 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést přehled o čerpání dotace na projekt v rámci účetnictví správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů ve svém účetnictví 
odděleně, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 7. 1. 2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole 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) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

3. 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. 

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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



 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 



 

dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

 
10. 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 poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Mgr. Antonín Forbelský  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.             ze dne  
 

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   
 Východočeské muzeum v Pardubicích, 
 sídlo: Zámek 2, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 144 505 42, DIČ: CZ14450542 
 číslo bankovního účtu: 26534561/0100 u KB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): Mgr. Tomášem Libánkem, 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 závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 (Směrnice č. 06/2020) 
a Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí 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. 

 
 

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 ze státního rozpočtu ve výši 1.096.000,- Kč 

(slovy: jedenmiliondevadesátšesttisíckorunčeských) na realizaci projektu „V. etapa obnovy hradební 
zdi – oprava a úprava plotových dělících zdí a oprava hradebního zdiva a další související práce na 
nemovité kulturní památce, Zámku s opevněním, na pozemku p.č.: St. 2; 2/1; 2/2; 3; 436; 437; 439; 
446; 2660 , v k.ú. Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 



 

355), v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ 
(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.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace     1 096 000,00,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace                       0,- 
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši                         969,00,- 
          Celkové náklady                    1 096 969,00,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 24.3.2021 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

e) vést přehled o čerpání dotace na projekt v rámci účetnictví správně, úplně, průkazně, 
srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů ve svém účetnictví 
odděleně, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 7. 1. 2022 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli podmínky 
k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle 
účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a 
jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole 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) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice.  
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2021. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

3. 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. 

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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



 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 
stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto smlouvou, 
ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace.   

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
 
 



 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

 
7. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

 
10. 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 poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Mgr. Tomáš Libánek 
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.                    ze dne 
 
 































Příloha návrhu usnesení č. 2  
Smlouva 

o poskytnutí dotace č. D1734/      /21 
 

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 Magistrátu  

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 NOTATIO s.r.o.,    
 sídlo: Salavcova 175, Rosice, 533 51 Pardubice,  
 IČ: 3867137,  
 číslo bankovního účtu: 2100761404/2010,  
 zastoupen: Mgr. Šárkou Psotkovou, jednatelkou společnosti 
 (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, (obecní zřízení), 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 závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z programu podpory kultury pro rok 
2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubice na jednání dne 17. 12. 2020 usnesením 
č. Z/1849/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17. 12. 2020 usnesením č. Z/1845/2020 
(Směrnice č. 6/2020 – 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 investiční dotaci z Programu podpory kultury pro rok 

2021 ve výši 80.000, - Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) na realizaci projektu „Zvuková izolace 
hudebního klubu Žlutý pes“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, 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 až 5 Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), 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 EU upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením Komise 
/EU/č. 1407/2013). 

 
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. 12. 2021. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne ….2021 a 

zaevidované poskytovatelem pod č.j. MmP …./2021, vyúčtovat dotaci na položky stanovené 
v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) nepřekročit maximální stanovenou výši dotace, tj. 80 % z celkových vynaložených nákladů 
projektu, 

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



 

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 01. 2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

i) 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,  

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

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

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

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

úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2021. 
 
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. 01. 2022.  

 
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. 01. 2022. 
 
 



 

6. V případě, že poskytnutá dotace překročí maximální přípustnou výši dotace, která činí 80 % 
z celkových vynaložených nákladů projektu, je příjemce dotace povinen vrátit část poskytnuté dotace 
převyšující maximální stanovenou výši.  

 
7. 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. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

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

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

smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 
 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 

je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 

daně, 
c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 
IX. Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 
  

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 



 

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

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

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – 
GDPR).  

 
7. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

 
10. 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.  

 
 
 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová      Mgr. Šárka Psotková      

 
 
 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/       /2021 ze dne ……2021 
Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

Název projektu/akce
Rozpočet projektu/akce na období od-do

Výdaje na projekt/akci                                                        
(uveďte jednotlivé výdaje související s touto akcí)

Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč)

1 2 3
AKUSTICKÁ PĚNA PM-K - grafit 39 800 25 000
AKUSTICKÁ PĚNA KM - grafit 39 800 25 000
Montážní práce, přídatný materiál 36 000 30 000

Celkové výdaje na projekt/akci 115 600 80 000
Poznámka: Částka uvedená ve sloupci 3 nemůže být vyšší než částka uvedená ve sloupci 2

Popište, z jakých zdrojů bude projekt financován Částka (Kč)

dotace MmP 80 000
vlastní zdroje, příjmy ze vstupného 35 600

Celkové příjmy z projektu/akce 115 600

Celkové příjmy a výdaje (shrnutí) Částka (Kč)
Příjmy 115 600
Výdaje 115 600
Rozdíl 0
Poznámka: Jedná se o neziskov! projek t, proto by měl b!t rozdíl mezi celkov!mi příjmy a v!daji nulov! (tj. 

příjmy = v!daje)

PODROBNÝ ROZPOČET PROJEKTU/AKCE

Zvuková izolace hudebního klubu Žlutý pes

Rozpočet musí být jasný a zároveň podrobný. Věnujte tedy sestavení rozpočtu pozornost, protože podle 
něho bude požadováno vyúčtování, a to na výdajové položky uvedené ve sloupci č. 3. 

2021



Příloha usnesení č. 1 

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu „Podpora činnosti a provozu turistick!ch 
informačních center v Pardubickém kraji“  

 

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozděj"ích předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozděj"ích předpisů 

Evidenční číslo smlouvy: OKSCR/21/74795 

Poskytovatel:   Pardubick! kraj 
adresa:   Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
tel:    466 026 113  
IČ:    708 92 822 
DIČ:    CZ70892822 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Pardubice 
číslo účtu:   115-5246190257/0100 
zastupuje:    JUDr. Martin Netolick! Ph.D., hejtman Pardubického kraje  
                 

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
Příjemce:       Statutární město Pardubice 
sídlo/adresa:  Pern"t!nské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
IČ:   00274046  
DIČ:            CZ00274046 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:  94-3316561/0710 
zastoupen!:  Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic 
konečn! příjemce:  Turistické informacní centrum Pardubice, příspěvková organizace IČ: 06495001 
  
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 

uzavírají ní#e uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu „Podpora 
činnosti a provozu turistick!ch informačních center v Pardubickém kraji“. 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtov!ch pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, je účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtov!ch prostředků poskytovatele na podporovanou aktivitu „Činnost a 
provoz turistického informačního centra“ - Turistické informační centrum Pardubice, příspěvková 
organizace, nám. Republiky 1, 530 02 Pardubice. Popis projektu je uveden v #ádosti ze dne 23.7.2021, 
která je ulo#ena na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického kraje, 
číslo jednací KrÚ 58334/2021. 

2) Dotaci poskytuje poskytovatel příjemci v souladu s „V!zvou k předkládání #ádostí o podporu v roce 
2021“ vyhlá"enou pro Program „Podpora činnosti a provozu turistick!ch informačních center 
v Pardubickém kraji“.  

 
Článek II. 

V!"e poskytované dotace 

Dotace na realizaci podporované aktivity specifikované v čl. I. odst. 1 smlouvy se poskytuje ve v!"i 
72 612,- Kč a poskytovatel ji uhradí na účet příjemce do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.   
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Článek III. 
Povinnosti příjemce 

Příjemce se zavazuje: 

a) pou#ít dotaci co nejhospodárněji a v!hradně v souladu s předmětem této smlouvy specifikovan!m v čl. 
I., v souladu s čl. II smlouvy, podmínkami příslu"ného dotačního programu a v souladu se Zásadami 
poskytování programov!ch dotací, a to nejpozději do 31. 12. 2021, 

b) zaúčtovat přijatou dotaci na pol. 4122 

c) při financování nákladů spojen!ch s realizací podporované aktivity postupovat v souladu s platn!m 
zákonem o veřejn!ch zakázkách, 

d) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace,  

e) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím písemném 
souhlasu poskytovatele, 

f) nepřevést majetek (vyjma in#en!rsk!ch sítí), kter! bude pořízen z poskytnuté dotace, po dobu pěti let 
po ukončení projektu na jiného majitele, nebo dát jako předmět zástavy anebo zaji"ťovacího převodu 
práva. V odůvodněn!ch případech mů#e poskytovatel na základě písemné #ádosti příjemce povolit 
v!jimku ze zákazu převodu majetku pořízeného z dotace; převod majetku pořízeného z dotace je 
podmíněn předchozím písemn!m souhlasem poskytovatele, 

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

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

i) předlo#it poskytovateli prostřednictvím odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Krajského úřadu 
Pardubického kraje (dále KrÚ Pk) vyúčtování podporované aktivity nejpozději do 31. 01. 2022, 
případné nevyčerpané prostředky vrátit nejpozději do 30 dnů od data předlo#ení vyúčtování 
poskytovateli prostřednictvím odboru kultury, sportu a cestovního ruchu KrÚ Pk na účet poskytovatele 
uveden! v této smlouvě. Jako variabilní symbol příjemce uvede číslo této smlouvy, 

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

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

 
Článek IV. 

Kontrola, sankce 

1) V případě zru"ení příjemce s likvidací: 

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

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

2) Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost 
a účelnost čerpání dotace vč. plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předlo#it 
kontrolnímu orgánu kraje ve"keré účetní doklady související s čerpáním dotace. Kontrolním orgánem 
kraje je příslu"n! odvětvov! odbor krajského úřadu nebo dal"í osoby určené pověřením. 
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3) Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou ulo#ena kontrolním orgánem kraje na 
základě kontrol zaměřen!ch na čerpání poskytnut!ch finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu 
a kvalitě dle po#adavků stanoven!ch příslu"n!m kontrolním orgánem. Příjemce finančních prostředků 
je povinen písemně informovat orgán, kter! mu opatření ulo#il, o splnění ulo#en!ch opatření 
k nápravě. 

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

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

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

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

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

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

 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1) Příjemce prohla"uje a podpisem smlouvy stvrzuje, #e byl před podpisem této smlouvy řádně 
a podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této smlouvy, bere na 
vědomí v"echny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezv!hradn! souhlas a zavazuje se 
k jejich plnění, stejně jako k plnění závazků vypl!vajících mu z této smlouvy. 

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

3) Tato smlouva nab!vá platnosti okam#ikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, #e nebude-li smlouva 
zveřejněna ani devadesát! den od jejího uzavření, je následujícím dnem zru"ena od počátku.   

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

5) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičem# obě mají platnost originálu a ka#dá ze smluvních 
stran obdr#í po jednom vyhotovení. 
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6) Obě smluvní strany prohla"ují, #e smlouva byla sepsána na základě pravdiv!ch údajů, podle jejich 
svobodné a vá#né vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nev!hodn!ch podmínek, a na důkaz toho 
připojují své vlastnoruční podpisy 

7) Smluvní strany se dohodly, #e Pardubick! kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy ode"le 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy Pardubick! kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

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

9) Právní jednání bylo projednáno na jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 21. 9. 2021 a 
schváleno usnesením č. Z/125/21. 

10) Právní jednání bylo projednáno na jednání Rady/Zastupitelstva* obce dne ........ a schváleno 
usnesením č. ......../21. 

 

Pardubice dne ………………………...2021 ………………………..dne …………..2021 

 

 

 

………………………………………………... 

 

 

 

………………………………………………. 

JUDr. Martin Netolick!, Ph.D. 

hejtman Pardubického kraje  

Ing. Martin Charvát 

primátor města Pardubic 

 

 
*Nehodící se "krtněte 
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Statutární město Pardubice 
Rada města Pardubic 

 
 
          

 
 

NAŘÍZENÍ Č. ../2021, 
 

KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 9/2009 O PROVÁDĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY 
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA PARDUBIC,  

VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 5/2010, Č. 5/2011, Č. 8/2012, Č. 9/2013,  
Č. 8/2014, Č. 5/2015, Č. 8/2016, Č. 6/2017, Č. 7/2018,  

Č. 3/2019 a Č. 9/2020 
 
 
Rada města Pardubic vydala dne …….. 2021, na základě zmocnění v § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.,  
o pozemních komunikacích, v platném znění, a na základě § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, toto nařízení.   

 
Čl. 1 

Předmět úpravy 
 
Nařízení č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních komunikací na území města Pardubic, ve znění 
nařízení č. 5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, č. 5/2015, č. 8/2016, č. 6/2017, č. 7/2018, 
č. 3/2019 a č. 9/2020 (dále jen „nařízení č. 9/2009“), se mění takto: 
 

 
1. Nové znění přílohy č. 1 k nařízení č. 9/2009 je přílohou č. 1 tohoto nařízení. 
 
2. Nové znění přílohy č. 2 k nařízení č. 9/2009 je přílohou č. 2 tohoto nařízení. 
 
 
 

Čl. 2 
Závěrečné ustanovení 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  
 
 
 
 
 …………………...........................................        ……………….............................................. 

     Ing. Martin Charvát              Ing. Petr Kvaš 
primátor                   náměstek primátora   

           statutárního města Pardubic              statutárního města Pardubic 



Příloha č. 1 Nařízení o zimní údr!bě 2021-2022

"Seznam neudr!ovan"ch místních komunikací I. - III. třídy"

Abecední seznam ulic Městská část upřesnění

Boční Pardubice III
Danihelkova Pardubice VII
Dostihová Pardubice VI slepá část
Dr. Matou!ka Pardubice VI slepá část
Dubánkova Pardubice VI mimo 130 m
Fáblovka Pardubice II v!echny MK mimo trasu MHD
K Besedě Pardubice VI od Křemenská slepá část
K Pi!ici Pardubice VI
K "idovskému hřbitovu Pardubice V mimo gará#e hřbitov
Ke Hřbitovu Pardubice IV
Ke Splávku Pardubice VI
Ke Stájím Pardubice VI slepá část
Laty Brandisové Pardubice VI slepá část
Na Humenském Pardubice VI slepá část
Na Vrtálně Pardubice I za parkovi!těm
Orebská Pardubice VI
Pejchlova Pardubice VII
Pod Zahradami Pardubice III Ve Stezkách slepá část
Radiomechaniků Pardubice III
Spořilov Pardubice I Studánecká Da!ická
U Kamenné vily Pardubice I Bulharská Matiční jezero
U Prefy Pardubice VII
Úzká Pardubice III
V Zahrádkách Pardubice III
V Uličce Pardubice VI
Va!ákova Pardubice VI
Vodárenská Pardubice IV
Za Oborou Pardubice VI
Zemědělská Pardubice IV



Seznam chodníků a cyklostezek zařazen"ch do ZÚ 2021 - 2022

MÍSTO MĚST.  ČÁST ÚSEK A KOM. STR. ÚSEK RUČ. ÚSEK POZNÁMKA

OD DO L P CH CS (m) (m)

17. listopadu PCE I třída Míru Hlaváčova (I/36) X X X 930
5. května PCE IV Ostře!anská Plemenářsk" podnik X X 1 050
Artura Krause PCE V Lexova Čs. armády X X 320
Anenská PCE I Arno!ta z Pardubic roh plotu VČE X X X 290 vč. přípojky domu čp. 1296
Bartoňova PCE III Dubinská Blahoutova X X 700
Bartoňova PCE III Bartoňova Dubinská X 150 od kři#. Bartoň. a Dubinská k čp. 841
Bartoňova PCE III Domov pro seniory točna X 90 od čp. 826 (Domov pro sen.) k točně 
Bartoňova PCE III za čp. 840 - 841 X 90
Bělehradská PCE II Hradecká Gen. Svobody X X X X 3 400
Bělehradská, kolem obslu#ní kom. PCE II Grusova Kpt. Barto!e X X 240
Bělehradská PCE II Bělehradská Jiřího Tomana X 70 spojovací chodník
Bělehradská PCE II Prodlou#ená Jiřího Tomana X 390 vč. propojky k čp. 257
Bělobranské nám. PCE I Labská Na Třísle X X 110
Bene!ovo nám. PCE V X 300
Bezdíčkova PCE I Na Drá#ce U Háje X X 120
Bezdíčkova PCE III U Háje Sezemická X X 120
Blahoutova PCE III K Lesu Na Drá#ce X X 400
Blahoutova PCE III X 190 od čp. 621 k čp. 632
Blahoutova PCE III Na Hrázi Blahoutova čp. 643 X 65
Bo#eny Vikové Kunětické PCE V Na Spravedlnosti Pichlova X X X 250 levá strana po Úřad práce
Bratranců Veverkov"ch PCE I Hronovická třída Míru X X 620 vozovka, pě!í zóna
Bro#íkova PCE II chod. kolem Z$ k parkovi!ti X 170
Bro#íkova; Mozartova; Grusova; 
Bělehradská PCE II Kpt. Barto!e OK Kaufland X X X 1 840
Bro#íkova; Sedláčkova; CS k Labi PCE II Z$ Polabiny IV cyklostezka Labe X X 320
Bubeníkova PCE I Bulharská Husova X X X X 350
Bubeníkovy sady; U Sokolovny PCE I Bulharská Jiráskova X X 540
cyklostezka PCE II Mozartova M$ Bro#íkova X 320
cyklostezka PCE IV Dělnická,  Černá za Bory X 1 100
cyklostezka PCE III Blahoutova Erno Ko!ťála X 755



cyklostezka PCE IV Černá za Bory %i#ín X 630
cyklostezka FOXCONN PCE IV Fidrova ke sběrovému dvoru X 450
cyklostezka podél Labe PCE II Gen. Svobody Kunětická X 2 900
Čechovo nábř. PCE I v!echny CH mimo zástavbu X X X 2 100
Černoborská PCE IV mostu přes Chrudimku Ke Hrázi X 550
Če!kova PCE V Milheimova Demokratické mláde#e X X X X 1 580 pravá strana a# od Teplého
Čihákova PCE V %elezničního pluku Rokycanova 150
ČSA; Gorkého PCE V Teplého Lexova X X 750
Da!ická PCE III Na Drá#ce V Lipinách X X 1 612
Da!ická PCE III za čp. 1755 - 1770 po ul. Spojilská X 280
Da!ická PCE IV Staročernské Boháčova X X 350
Da!ická PCE I $trossova Na Drá#ce X X X 1 480 120 80 cm - od Wintrova po $trossova
Demokratické mláde#e PCE V Čs. armády Chrudimská X X X 370 neudr#ováno od ČSA po V Ráji
Devotyho PCE V Jana Palacha %elezničního pluku X X 150
Doubravice PCE VII DAF konec obce X 800
Doubravice PCE VII kolem areálu DAF přechod přes I/37 X 720
Doubravická PCE VII Arbesova Poděbradská X X X 350 P-strana M. Majerové - Semtínská
Dra#kovice II/324 PCE V X X X 1 350 průtah obcí
Drozdice PCE IV točny MHD Drozdice konec obce X 740
Dru#by PCE II Bělehradská Npor. Eliá!e X X 200
Dru#by PCE II Valčíkova Bělehradská X X 340
Dru#stevní PCE II Rosická na konec X X 250
Dubinská PCE III Josefa Janáčka Bartoňova X X X 1 421
Dubinská PCE III od ul. Dubinská po čp. 720 129
Dubové návr!í PCE III čp. 732 - 748 čp. 749 - 750 X X 140
Du!kova PCE VII Spojovací Nádra#ní X X 280
Erno Ko!ťála PCE III Josefa Janáčka Dům barev X X 190
Erno Ko!ťála PCE III vnitroblok X 100 vnitroblok penzionu pro důchodce
Erno Ko!ťála PCE III Dubinská Josefa Janáčka X 320 úseky dle mapy
Erno Ko!ťála PCE III od čp. 972 kolem 994 a 995 po čp. 999 X 254
Erno Ko!ťála PCE III před čp. 957 - 958 X 107
Erno Ko!ťála PCE III za čp. 957 - 958 X 107
Erno Ko!ťála PCE III od čp. 952 po vchod M$ X 132
Erno Ko!ťála PCE III od vchodu do M$ po cyklostezku X 67
Erno Ko!ťála PCE III kolem čp. 973 X 63
Erno Ko!ťála PCE III od čp. 979 po Z$ Dubina X 46



Erno Ko!ťála PCE III od čp. 996 po čp. 1011 X 351
Erno Ko!ťála PCE III od čp. 969 zastávka MHD Dubina X 160
Gagarinova PCE II Lonkova Z$ Polabiny III X X 454
Gagarinova PCE II čp. 384 čp. 387 X 105
Gagarinova PCE II čp. 380 čp. 383 X 105
Gagarinova PCE II čp. 375 čp. 378 105
Galanta - spoj. chodník PCE III X 1 200 dle mapy
Gebauerova PCE I Sezemická Kotkova X X 100
Gen. Svobody PCE VII Legionářská Rybitevská X X X 2 100
Gorkého PCE V Jana Palacha Lexova X X X 1 700
Gorkého PCE V 250 vnitroblok za čp. 2170 - 2179
Gorkého; ČSA; Jilemnického PCE V Lexova Dukelské náměstí X X 830
Havlíčkova PCE I Palackého třída U Marka X X X 750
Hlaváčova PCE I Sladkovského Palackého třída X X X 1 110
Holandská PCE IV fa Nedcon Bohemia točna MHD Drozdice X X 550
Hostovice PCE IV 200 jedin" chodník
Hostovická PCE IV Holandská Světlá X X X 900
Hostovická PCE IV Světlá Na Vsi X X 250
Hradecká PCE II ČEZ Arena Bělehradská X X X X 2 000
Hradecká PCE II podchod u Univerzity Pce K Cihelně X X 310
Hradecká PCE II Hradecká Lonkova X 220 okolo Bajkalu
Hradi!ťská PCE VII Trnovská na konec obce X X 500
Hronovická PCE I Bratranců Veverkov"ch Jindři!ská X X X 770 obě strany mimo 100 m k Jindři!ské
Husova PCE I Na Drá#ce Gebauerova X X X 1 220
Husova PCE III Ve Lhotkách Na Drá#ce X X X 820
Chemiků PCE II Rosická na konec X X 80
Chrudimská PCE V Pod Břízkami Mikulovická X X X 1 400
Silnice II/322 PCE IV nadjezd Černá za Bory X X 310
Jiřího Potůčka PCE VII Karla $ípka Poděbradská X X X 1 420
Jiřího Potůčka PCE II točna MHD areál fy CESA X X 50
Jiřího Tomana PCE II Prodlou#ená Var!avská X X 160 od po!ty v Prodlou#ené
Jahnova PCE I Tyr!ovo nábře#í Karla IV. X X 250
Jahnova PCE I Komenského náměstí Kostelní X 472
Jana Palacha PCE V Hlaváčova Pod Břízkami X X X 2 400
Jana Zajíce PCE III Blahoutova Jana Zajíce X X 100 od zastávka MHD gará#e
Jana Zajíce PCE III Josefa Janáčka Blahoutova X X 220



Jana Zajíce PCE III Blahoutova L. Matury X X 100
Jana Zajíce PCE III Josefa Janáčka k Jana Zajíce čp. 985 X 115
Jana Zajíce PCE III Jana Zajíce k Jana Zajíce čp. 867 X 100 chodník před obchodním centrem
Jana Zajíce PCE III od M$ podél čp. 947 X 83
Jana Zajíce PCE III od čp. 984 přes vnitroblok ke vchodu do M$ X 208
Jana Zajíce PCE III kolem Pergoly X 195
Jana Zajíce PCE III kolem domu čp. 860 - 864 X 234
Jilemnického PCE V X 200 vnitroblok za čp. 2224 - 2227
Jilemnického; ČSA PCE V Dukelské náměstí Kpt. Nálepky X X 600
Jindři!ská PCE I třída Míru U Divadla X X 130
Jindři!ská PCE I Jířího z Poděbrad Arno!ta z Pardubic X X 200
Jiránkova PCE V Artura Krause Wolkerova X 500 vozovka
Jiráskova PCE I

Plata: IDEON, Plaveck" 
bazén X 700

Jiráskova PCE I Jahnova Hlaváčova (I/36) X X 660
Jiřího z Poděbrad; Jindři!ská PCE I pě!í zóna X X 880 do 2 m
Josefa Janáčka PCE III Erno Ko!ťála Dubinská X X 200
Josefa Janáčka PCE III přechod k SmP a.s. Jana Zajíce X X 380
Josefa Janáčka PCE III Josefa Janáčka Jana Zajíce X 160 3x propojka
Josefa Janáčka PCE III od čp. 951 k čp. 948 X 105
Josefa Ressla PCE V Lexova Sokolovská X X 430 vč. před restaurací Derby
Jo#ky Jabůrkové PCE VII Jo#ky Jabůrkové Pavlova 150 vnitroblok
Jungmannova PCE I Palackého třída U Marka X X X 300 270 levá strana 80 cm
K Blahobytu PCE V K Vi!ňovce K Blahobytu 200 spoj. kom. za Z$ Bene!ovo nám. 
K Blahobytu PCE V Bene!ovo náměstí S. K. Neumanna X X 270
K Blahobytu PCE V Jana Palacha Rokycanova X X 250
K Blahobytu PCE V Jana Palacha Ro#kova X X 350
K Dolíčku PCE V podjezd

směr St. Jesenčany  
(k„zábranám“) X 1 700 cyklostezka + vozovka

K Lesu PCE III Pod Lipami V Zahrádkách X 155 strana, která jde
K Polabinám PCE I Palackého třída nabře#í Závodu Míru X X X 600
K Potoku PCE VII Hradi!ťská Ortenova X 120
K Silu PCE IV Průmyslová Da!ická X 250
K Vinici PCE V most přes Chrudimku S. K. Neumanna X X 1 140 vozovka
K Vi!ňovce PCE V 300 za čp. 2522 - 2528 včetně v"jezdu
K Vi!ňovce PCE V S. K. Neumanna Rokycanova X X 270
K Cihelně PCE II Studentská K Rozvodně X 350
Karla $ípka PCE II Kosmonautů Poliklinika X X 150



Karla $ípka PCE II Jiřího Potůčka Kosmonautů X X 390 vč. propojky k ul. Kosmonautů
Karla $ípka PCE VII Karla $ípka K Ol!ině X 280 kolem polikliniky obě strany
Ke Kobelnici PCE IV Hostovická Na Vsi X X 160
Ke Kobelnici PCE IV Černá za Bory Mnětice X 700
Karla IV.; Arno!ta z Pardubic PCE I Penny Market Sladkovského X X 360
Kavanova PCE VII Legionářská Dukelská X 450
Komenského nám. PCE I v!echny CH mimo zástavbu X X X 400
Kosmonautů PCE II Na Vr!kách Karla $ípka X X X 200
Kosmonautů PCE II Karla $ípka Bělehradská X X X 550
Kosmonautů PCE II Bělehradská Poděbradská X X 730
Kostelni PCE I Sukova třída Bartolomějská X X X 75 80 úzká levá
Kostnická PCE VI $kolní U Bylanky X X X 1 100
Kostnická PCE VI U Bylanky %i#kova X X 360
Kotkova PCE I Gebauerova Počápelská X X 300
Kpt. Barto!e PCE II Npor. Eliá!e OK Kaufland X X 380
Kpt. Barto!e PCE II OK Kaufland Npor. Eliá!e X X 300
Kpt. Barto!e PCE II OK Kaufland „#elezn" most“ X X 750
Kpt. Barto!e PCE II „#elezn" most“ Npor. Eliá!e X X X 600
Kpt. Barto!e PCE II před čp. 409 - 410 X 140
Kpt. Barto!e PCE II před čp. 411 - 412 X 190
Kpt. Nálepky PCE V Lexova Sokolovská 400 vnitrobl. mezi Lexova a Sokolovská
Kpt. Nálepky PCE V Kpt. Nálepky Na Záboří 88
Křičkova PCE II Grusova na konec X X X 175
Křičkova čp. 423-417 PCE II Křičkova Grusova X 150
Kunětická PCE II X 90 Kunětická k čp. 116
Kunětická PCE II kruhov" objezd Nová Cihelna X X 670
Kunětická PCE II kruhov" objezd směr zdymadlo X 460
Kyjevská PCE IV hlavní vjezd do nemocnice Průmyslová X X 460 500
Kyjevská PCE IV hlavní vjezd do nemocnice Průmyslová X X 500 75 od zastávky 75 m směr Průmyslová
Kyjevská PCE IV hlavní vjezd do nemocnice k začátku cyklostezky X 1 400 vozovka
Labská PCE I U Stadionu Hradecká X X 400
Labská PCE I Mezi mosty U Stadionu X 600
Labsk" Palouk PCE II Domov důchodců čp. 447 Kpt. Barto!e x x 320 spoj. chodník k zastávce Lidická
Lány na Důlku PCE VI X 1 600 chodníky
Legionářská PCE VII Spojovací Kavanova X X 360
Lesopark PCE II most P. Wonky Bělehradská X X X 850



Lexova PCE V Josefa Ressla Kpt. Nálepky X X 450
Lexova PCE V Kpt. Nálepky Wolkerova X X 600
Lexova PCE V Teplého Josefa Ressla X X 310
Lexova PCE V pekárna Hrub" Sokolovská X 220 spojovací komunikace
Le#áků PCE II Lidická X 100 nakonec ulice k čp. 354
Lidická PCE II Kpt. Barto!e Le#áků X X 100
Lidmily Malé PCE III Bartoňova k čp. 613 X X 170
Lidmily Malé PCE III od čp. 601 k čp. 605, 607 - 612 X X 420
Lidmily Malé PCE III před čp. 656 X 157
Lonkova PCE II čp. 487 čp. 494 X 250 vč. prota#ení páteř. chodníku
Lonkova; CS lesopark (přes mostky) PCE II Kpt. Barto!e most P. Wonky– Polabiny X X X X 2 420
Luční PCE III Věry Junkové Z$ Studánka X X 200 94 vč. prostoru před Z$
Luďka Matury PCE III před čp. 853 - 856 z boční strany X 126
Luďka Matury PCE III za čp. 851 - 852 X 102
Luďka Matury PCE III za čp. 633 - 637 X 78
Luďka Matury PCE III od čp. 632 po vchod do M$ X 85
Luďka Matury PCE III Jana Zajíce k čp. 638 X X 150
Luďka Matury PCE III čp. 860 Luďka Matury X 80
Luďka Matury PCE III M$ Srdíčko X 40
Luďka Matury PCE III X 140 přístup. chodník k MHD, Albert
Máchova PCE V Na Záboří na konec 240 vozovka
Masarykovo nám. PCE I II/324 K Polabinám X 700 vč. chodníku u polikliniky
Masarykovo nám. PCE I SSZ Sukova tř. K Polabinám X 480
Masarykovo nám. (II/324) PCE I SSZ „Magnum“ SSZ Sukova třída X X 350 Magnum - od parkovi!tě TAXI
Masarykovo nám. (II/324) PCE I SSZ Sukova tř. SSZ „Magnum“ X X 350
Marty Exnarové PCE V K Blahobytu Svobody X X 120
Milheimova PCE V Jana Palacha ČS Benzina X X X X 2 500
Mlad"ch PCE II podchod Hradecká meziblok Kosmonautů X X X X 480
Mlad"ch PCE II Ohrazenická Bělehradská X 200 spoj.chod. od čp.180 k MHD Bělěhrad.
Mlad"ch - Ohrazenická PCE II pě!í zóna - Rossignano X X X 720
Mlad"ch (vč. podél Z$ a M$) PCE II Bělehradská Dru#stevní X X 500
Mlad"ch PCE II od M$ Mlad"ch k ul. Rosická X 145
Mlad"ch PCE II od ul. Mlad"ch k ul. Stavbařů X 90
Mlad"ch PCE II přechod Bělehradská k Mlad"ch čp. 185 X 85
Mozartova PCE II Kpt. Barto!e Z$ Polabiny X 300
Na Drá#ce PCE III Husova Da!ická X X X 2 009



Na Drá#ce PCE III Počáply Husova X X X 2 733
Na Drá#ce PCE III X 80 čp. 1555 - 1557
Na Drá#ce PCE III X 80 čp. 1558 - 1560
Na Drá#ce PCE III X 80 čp. 1561 - 1563
Na Drá#ce PCE III 170 čp. 1496 - 1498, čp. 1496 - 1495
Na Drá#ce PCE III od čp. 1557 zastávka MHD Slovany X 230
Na Hrádku PCE I třída Míru Sukova X X X 250 250 levá strana úzká
Na Labi!ti PCE II sídli!tě – v!echny CH X X X 1 160
Na Okrouhlíku PCE I Sezemická Studánecká X X 350
Na Okrouhlíku PCE I Studánecká Da!ická X X 230
Na Okrouhlíku PCE III Na Okrouhlíku čp. 1679 Na Drá#ce čp. 1554 X 80 přes vnitroblok
Na Spravedlnosti PCE V Jana Palacha S. K. Neumanna X X X X 1 200
Na Třísle PCE I Jahnova Bělobranské nám. X X X 550
Na Vsi PCE IV Ke Kobelnici Hostovická X X 300
Na Záboří PCE V Chrudimská Lexova X X 900
nábře#í Závodu míru PCE I K Polabinám autobusové nádra#í X X 900
náměstí Jana Pernera PCE I v prostoru kolem fontány X X 150
náměstí Čs. legií PCE I X 600
náměstí Republiky PCE I Zelená brána (plato) Kostelní X X 150
náměstí Republiky PCE I plato od VČD k tř. Míru X 1 900 celé
Nádra#ní PCE VII Gen. Svobody k areálu fy Chládek Tint. X X 600
Národních hrdinů PCE IV most přes vlečku X 200
Nemo!ice - Staré náměstí PCE IV X 250
Nemo!ice - Ostře!any PCE IV X 750
Nemo!ická PCE V Chrudimská konec obce X X X 900
Nemo!ická od konce obce Nemo!ice X 1 200 vč. satelitu - vět!í část Vodárenská 
Nerudova PCE I Macanova Havlíčkova X X X 250 250 pravá strana 80 cm
Nová PCE II Var!avská na konec X X X 300
Npor. Eliá!e PCE II Dru#by Kpt. Barto!e X 550
Npor. Eliá!e PCE II X 200 podél parkovi!tě pod 18-ti patr. domem
Npor. Eliá!e PCE II Npor. Eliá!e Dru#by X 100 spojka podél M$
Npor. Eliá!e, Valčíkova PCE II kolem Dětského centra X 220
Npor. Eliá!e, Valčíkova PCE II kolem Dětského centra X 510
Odborářů PCE II npor. Eliá!e Lidická X X 310
Ohrazenice PCE VII Poděbradská Semtínská X 250 pravá nebo levá
Ohrazenická PCE II Mlad"ch na konec X X 300



Okrajová PCE II Legionářská OK Kaufland X X 200
Okrajová; Jiřího Potůčka PCE II OK Kaufland Karla $ípka X X X 500
Opočínek PCE VI 350
Ostře!anská PCE IV Mnětická konec obce X X 500
Palackého tř (I/36); nám. Jana 
Pernera; Palackého tř. (I/36); I/37; 
nájezd na I/2; Pra#ská PCE I Hlaváčova Letecká X X X 2 100
Palackého tř. PCE I 17. listopadu Hlaváčova (I/36) X X X 2 100
Palackého tř.; nám. Jana Pernera PCE I Hlaváčova plato před ČD včetně X X 400 jeden pruh + spojovačky ke vchodům
Palackého tř.; nám. Jana Pernera; 
Kpt. Barto!e PCE I Hlaváčova (I/36) „#elezn" most“ X X X 400
Partyzánů PCE II Kpt. Barto!e směr sídli!tě X 43 propoj. od přechodu pro chodce
Pernerova PCE I třída Míru Sukova třída X X 350
Pernerova PCE I Sukova třída třída Míru X X X 300
Pern!t"nské náměstí PCE I X X X 250 90
Pern!t"nská PCE I Zámecké Pern!t"nské náměstí X X X 200
Pichlova PCE V Jana Palacha S. K. Neumanna X X X 800 pravá str. od Rokycanova k S.K.Neum.
Pichlova PCE V Jana Palacha k čp. 2804 X 80
Pichlova PCE V %elezničního pluku Rokycanova X 140
plato Polabiny II (Polabí) PCE II 2 m od objektů - celé X X X 300
Pod  Břízkami PCE V Chrudimská S. K. Neumanna X X X 1 020
Pod Lipami PCE III Spojilská Věry Junkové X X 340
Pod Studánkou PCE III Hůrka kolem obyt. domů X 220
Pod Zahradami PCE III Ve Stezkách Pod Lipami 200 vozovka 
Poděbradská PCE II Hradecká Kosmonautů X X X 400
Poděbradská; Hradecká PCE II Kosmonautů zast. MHD „Koleje“ X X 530
Poděbradská; I/36 PCE VII Kosmonautů OK Globus X X X 1 000
Poděbradská; I/36 PCE VII OK Globus točna MHD „UMA“ X X 3 000
podél II/324 PCE V Chrudimská Dra#kovice X X 750
podél Labe (MO I) PCE I „#elezn" most“ Hradecká X X 1 000
Polabiny PCE II X 1 050 hlavní chodníky Polabiny sever
Polabiny PCE II Stavbařů čp. 323 Prodlou#ená X 320 spoj. chod. k po!tě v ul. Prodlou#ená
Polabiny III PCE II plato v centru vč. CH k Z$ X 360
Pra#ská PCE VI U Bylanky Sjezdová X X X 1 000
Pra#ská I/2 PCE VI nadjezd (včetně) vjezd do leti!tě X X X 1 240
Pra#ská; Milheimova PCE V Teplého Ro#kova X X 900



Prodlou#ená PCE II Var!avská Sluneční X X 600 vč. přístupovému chodníku k Z$
Prodlou#ená PCE II Bělehradská Sluneční X X 200
Prodlou#ená PCE II Sluneční Bělehradská X X 200
Prodlou#ená PCE II od čp. 217 k čp. 226 X 290 vč. propoj. od čp. 221 k ul. K. $ípka
propojka PCE III od ul. Pod Zahradami po ul. Hraniční X 80
propojka PCE III od ul. Hraniční u Jednoty po ul. Na Kopci X 60
propojka PCE III od ul. Rumunská čp. 365 po ul. Na Drá#ce čp. 351 X 85
Průmyslová PCE IV od kruhového objezdu K Silu X X X 350
Průmyslová PCE IV od kruhového objezdu točna MHD „TMS“ X X 760
Průmyslová PCE IV od FOXCONN Komenského X 300
Přeloučská PCE VI Dubánkova Ke Ml"nu X X X 2 115 vč. odbočky k Panasonicu
Přeloučská PCE VI od čp. 279 k silnici I/2 X 90 Staré Čívice k obchodu
Rumunská PCE III Ve Stezkách Blahoutova X X X 1 146 vč. propoj. od čp. 359 k čp. 345
Rokycanova PCE V K Vinici K Blahobytu X X X 800 levá str. od ul. Na Sprav. k Vi!ňovce
Rosická PCE II Dru#stevní Kosmonautů X X 210
Ro#kova PCE V Milheimova Staňkova X X 640
Rybitevská PCE VII Gen. Svobody k odbočce k satelitu X X 550
S. K. Neumanna PCE V Svobody Pichlova 400 vnitroblok za čp. 2469 - 2531
S. K. Neumanna PCE V Anenská Pod Břízkami X X X X 2 360
Sakařova PCE I Věry Junkové $trossova X X X 1 980
Semtínská PCE VII Trnovská Pi!torova 1 000
Sezemická PCE I Spořilov Věry Junkové X X 400
Sezemická PCE I Da!ická Gebauerova X X 230
Sezemická PCE I Gebauerova Spořilova X 300
sídli!tě Dubina centrum PCE III 1 798
Sladkovského PCE I Sukova třída Hlaváčova (I/36) X X X 1 600 100 k podchodu
Sluneční PCE II Prodlou#ená Okrajová X X X X 550 okolo Z$ k ul. Prodlou#ená
Smetanovo nám. PCE I obv. chod. + jeden příčně X 320
Smilova PCE I $tefánikova Jindři!ská X X X 1 300
Sokolovská PCE V Kpt. Nálepky Wolkerova X X 750
spojovací cesta na Pernerova PCE I Pernerova Masarykovo náměstí X X 200
spoj. chodníky a stezka pro cyklisty PCE I Palackého tř. nábře#í Závodu míru X X 800
spoj. kom. Doubravice - Rosice PCE VII firma HOLCIM Za Hři!těm X X 700
spojovací kom. Rosice - Svítkov PCE VII Chelčického Srnojedská 1 100 vozovka
spojovací komunikace PCE V Jilemnického Gorkého 220 vnitroblok za čp. 2149 - 2148
spojovací komunikace Dukla PCE V Wolkerova Teplého X 75 u čp. 2035 - 2036



Spořilov PCE I Počápelská Sezemická X X 100
Staňkova PCE V ČSA Jana Palacha X X 530
stará Pra#ská PCE VI U Bylanky Pra#ská X 500 střídavě levá nebo pravá 
Stavbařů PCE II Kosmonautů Rosická X X 390
Studánecká PCE III Na Drá#ce Na Okrouhlíku X X 140
Studentská PCE II sjezd ke kolejím Univerz. Pce K Cihelně X X 300
Sukova tř. PCE I Kostelní ČEZ Arena X X X X 1 100
Sv. Ane#ky České PCE I Na Třísle Zámecká X X X 150
Svítkov PCE VI U Moru!í Koke!ova X X 2 060
Svobody PCE V Jana Palacha S. K. Neumanna X X 590
$kolní PCE VI Na Klínku Přerovská X 430
$kolská PCE VII Semtínská Pohránovská X 400
spojka PCE II Npor. Eliá!e Lonkova X 150 spojka kolem restaurace $edivec
$tefánikova PCE I Palackého třída U Marka X X X 600 70 kolmé parkování 80cm
$trossova PCE I Bubeníkova Benedettiho X X 1 300
$trossova PCE I Bubeníkova Labská X X X 800
Teplého PCE V Pra#ská Jana Palacha X X X 2 500
Tolarova PCE VII Legionářská I/37 X X 460
Trnovská PCE VII od kr. obj. ul. Poděbradská Semtínská X 500
třída Míru PCE I X X X 1 300 dle po#adavků fy Syner
Tuněchodská PCE IV Ke Hrázi konec obce X X X 700 levá i pravá
Tylova PCE I U Divadla nám. Republiky X 150 do 2 m
U Bylanky PCE VI propojovací komunikace X 260
U Háje PCE III Bezdíčkova Na Okrouhlíku X X 120
U Panasonicu PCE VI Přeloučská konečná MHD X X 1 800
U Stadionu PCE I Sukova třída Labská X X X 470 pravá strana 70 m
U $koly PCE III Z$ Studánka X 140
V Zahrádkách PCE III K Lesu po čp. 543 X 100 chodník
Věry Junkové PCE III Na Drá#ce K Lesu X X 500 pouze s dopr. značce zákaz zastavení
Věry Junkové PCE I Na Drá#ce Sakařova X X 230 točna MHD
Ve Stezkách PCE III Drá#ka Pod Zahradami X X X 850
 Vinice PCE IV Nemo!ice V"chodní X X X X 3 720 cyklostezka za nemocnicí
vnitroblok Bělehradská čp. 286-293 PCE II Okrajová Prodlou#ená X X X X 380 vozovka
vnitroblok Bělehradská čp. 391-398 PCE II v celé délce X 240
vnitroblok V$ PCE II Hradecká K Cihelně 360
V"chodní PCE IV Fidrova Kyjevská X 800



Winterova PCE I Sakařova Sezemická X X 120
Wolkerova PCE V Sokolovská Čs. armády X X 600
Za Pasá#í PCE I Jindři!ská pasá# 320 vozovka
Zborovské náměstí PCE V Staňkova Demokratické mláde#e X X 230
Zborovské náměstí PCE V X 310 chodníky v parku
Zelenobranská PCE I Pern!t"nské náměstí náměstí Republiky X X X X 85 vozovka
%elezničního pluku PCE V Na Spravedlnosti Pichlova X X X 1 300 pravá str. od Čihákovi po Svobodovu
%i#ín PCE IV Černá za Bory konec obce X X 450
%i#kova PCE VI Pra#ská Přerovská X X 1 300

171 371 32 058

Poznámka:
Tento Plán ZÚ platí, pokud ho umo#ní stavebně provozní podmínky.



Dodatek č. 4 smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
uzavřené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb. 

Smluvní strany: 

1. Dopravní podnik města Pardubice, a.s.  
IČO: 632 17 066  
se sídlem: Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové pod spis. Zn. B 1241,  
zastoupený:  Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

 (dále jen „dopravce“) 

 

2. Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice – Staré Město 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: 326561/0100 

 (dále jen „objednatel“) 

uzavírají mezi sebou tento 

dodatek č. 4 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  
I.  

Úvodní ustanovení 
1) Dne 29. 12. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o veřejných službách v přepravě 

cestujících (dále jen „smlouva“). Ve smlouvě se dopravce zavázal objednateli zajistit ve vlastní režii 
dopravní obslužnost na území města Pardubic městskou hromadnou dopravou (dále jen „MHD“) a 
objednatel se zavázal dopravci uhradit za plnění závazku veřejné služby kompenzaci. 

2) Závazek z uvedené smlouvy změnily smluvní strany mimo jiné dodatkem č. 3 smlouvy, kterým došlo 
s ohledem na předpoklad určitého přetrvávání sníženého zájmu o cestování veřejnou dopravou, 
k němuž došlo v důsledku epidemie nemoci COVID 19 a vládních opatření ke zvládání epidemie 
nařízených k úpravě výchozího finančního modelu, na jehož základě se stanoví výše kompenzace, a to 
tak, že výchozí tržby byly sníženy o 13 procent. 

3) V důsledku nástupu dalších vln epidemie, a s nimi souvisejícím zpřísněním protiepidemických opatření 
v prvním pololetí 2021, došlo k dalšímu poklesu zájmu o cestování veřejnou dopravou nad rámec 
předpokladů zohledněných při změně výchozího finančního modelu dle dodatku č. 3 smlouvy. Pokles 
tržeb za první pololetí roku 2021 je výrazně vyšší, než uvažovaných 13 procent, a oproti úrovni 
zohledněné ve výchozím finančním modelu dle dodatku č. 3 smlouvy dosahuje absolutní částky 
13 593 tis. Kč. Kompenzace, jejíž výše je stanovena na základě výchozího finančního modelu dle 
dodatku č. 3 smlouvy, tak při klesnuvších tržbách nepostačuje ke krytí ztrát z provozu MHD plynoucích. 

4) Uvedenou změnu okolnosti považují smluvní strany za tak podstatnou, že zakládá zvlášť hrubý nepoměr 
v právech a povinnostech stran. Za účelem zachování ekonomické rovnováhy závazku, resp. alespoň 
částečného dorovnání ztrát na tržbách, které dopravce nezavinil a které smluvní strany při sjednávání 
výše kompenzace nepředvídaly, se proto smluvní strany dohodly na navýšení kompenzace. 



II.  
Předmět dodatku 

1) Smluvní strany přistupují k navýšení kompenzace ke krytí nepředpokládaného poklesu tržeb z jízdného 
v roce 2021. 

2) Kompenzace pro rok 2021 bude určena na základě upravených výchozích finančních modelů na rok 
2021 pro veřejnou drážní dopravu a veřejnou linkovou dopravu, jež jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto 
dodatku. V upravených výchozích finančních modelech jsou oproti výchozímu finančnímu modelu dle 
dodatku č. 3 smlouvy sníženy celkové tržby (za oba druhy dopravy) o 20 mil. Kč, tj. o rozdíl mezi tržbami 
z jízdného dle výchozího finančního modelu, upraveného pro rok 2021 dodatkem č. 3 smlouvy, a 
předpokládanými tržbami za rok 2021 určených dle jejich skutečného vývoje za první pololetí 2021 a 
aktuálního vývoje epidemického stavu. Částka 20 mil Kč je rozpočítána mezi autobusovou a 
trolejbusovou dopravu dle poměru tržeb uvedených pro oba druhy dopravy v dosud platných finančních 
modelech. 

3) Částku dvacet milionů Kč, o kterou se kompenzace v důsledku snížených tržeb navyšuje, uhradí 
objednatel dopravci samostatnou splátkou do 30 dnů ode dne, kdy tento dodatek nabude účinnosti. 

III.  
Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a v platnosti. 
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k 
řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku město Pardubice bezodkladně informuje 
ostatní smluvní strany, nebyl-li jejich kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je 
následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

5) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
občanského zákoníku).  

6) Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů.  
7) Tento dodatek je uzavřen ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno dopravce. Nedílnou 

součástí tohoto dodatku smlouvy jsou jako jeho přílohy č. 1 a 2 upravené výchozí finanční modely pro 
veřejnou drážní dopravu (trolejbusová doprava) a veřejnou linkovou dopravu (autobusová doprava). 

8) Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že byl 
sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
objednatel: dopravce:  

 
V ………………………… dne ………………… V ………………………… dne …………………  
 
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 
     Ing. Martin Charvát Ing. Tomáš Pelikán                   
 



Výpočet kompenzace pro rok 2021 - navýšení kompenzace dle skutečného propadu tržeb

Dopravce: Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Objednatel: statutární město Pardubice

celkové hodnoty 
[Kč]

jednicové 
hodnoty 
[Kč/km]

rozhodná veličina index indexovaná 
hodnota [Kč]

celkové 
hodnoty [Kč]

jednicové 
hodnoty 
[Kč/km]

1. Pohonné hmoty a oleje 23 517 604 8,85 složený index dle cen nafty a plynu 36,1 800,52 31,8 642,94 0,8791 20 675 129 18 453 740 7,78
2. Přímý materiál a energie 1 949 515 0,73 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 2 174 534 1 940 896 0,82
3. Opravy a údržba vozidel 27 651 434 10,41 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 30 843 042 28 357 650 11,96
4. Odpisy dlouhodobého majetku 13 372 133 5,03 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 14 915 583 13 313 014 5,61
5. Pronájem a leasing vozidel 0 0,00 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 0 0,00
6. Mzdové náklady 30 121 976 11,34 úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování 24293 30631 1,2609 37 980 745 33 899 996 14,29
7. Sociální a zdravotní pojištění 9 905 676 3,73 úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování 24293 30631 1,2609 12 490 049 11 148 086 4,70
8. Cestovné 0 0,00 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 0 0 0,00
9. Úhrada za použití dopravní cesty 0 0,00 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 0 0 0,00
10. Silniční daň 0 0,00 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 0 0 0,00
11. Elektronické mýto 0 0,00 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 0 0 0,00
12. Pojištění (zákonné, havarijní) 675 895 0,25 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 753 909 672 907 0,28
13. Ostatní přímé náklady 6 265 249 2,36 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 6 988 402 6 237 550 2,63
14. Ostatní služby 8 740 786 3,29 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 9 749 673 8 702 143 3,67
15. Provozní režie 11 713 840 4,41 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 13 065 885 12 490 314 5,27
16. Správní režie 8 893 597 3,35 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 9 920 122 8 854 278 3,73

Náklady celkem 142 807 705 53,75 159 557 073 144 070 574 60,75

I. Tržby z jízdného 45 922 984 19,39 bazický index spotřebitelských cen 108,5 112,1 1,0332 47 446 696 47 506 222 20,03
II. Ostatní tržby z přepravy 5 365 065 2,27 bazický index spotřebitelských cen 108,5 112,1 1,0332 5 543 076 5 550 031 2,34
III. Ostatní výnosy 3 100 320 1,31 bazický index spotřebitelských cen 108,5 112,1 1,0332 3 203 188 3 207 206 1,35

tržby za přepravu cestujících starších 70 let, -4202653 0 0,0200 -84 053 -84 159 -0,04
odhad 13 % modelových tržeb 0,1300 -6 175 809 -2,60

Mimořádné snížení tržeb dle skutečného vývoje za 1. - 6. měsíc 2021 -9 366 418 -3,95
Výnosy celkem 54 388 369 22,96 40 637 073 17,14

12 581 0,01
103 446 082 43,62

113 832 134 125 809 354
8 537 410 9 435 702

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 0 0
Jiná dotace 0 0

Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2015 2 657 031
Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2020 2 368 581
Dopravní výkon autobusů (vozokm) 2021 2 371 553
Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, příjezdové

Sestavil: XXXXXXXXXXXXXXX
Datum: čtvrtek 30. září 2021
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXX

výchozí model pro rok 2016 skutečnost k 31. 12. 2020

výnosy

výchozí model pro rok 2016

upravený model dle dodatku 
č. 2 pro rok 2020

razítko a podpis

VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA

náklady

Kompenzace 

Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020
Mimořádné snížení tržeb v důsledku epidemie wuchanské chřipky

Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)

Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv)
Hodnota provozních aktiv

výchozí hodnota hodnota pro 
indexaci

úprava dle změny poměru 
trolejbusové a autobusové 

dopravy
indexace 2021



Výpočet kompenzace pro rok 2021 - navýšení kompenzace dle skutčného propadu tržeb

Dopravce: Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Objednatel: statutární město Pardubice

celkové hodnoty 
[Kč]

jednicové 
hodnoty 
[Kč/km]

rozhodná veličina index indexovaná 
hodnota [Kč]

celkové 
hodnoty [Kč]

jednicové 
hodnoty 
[Kč/km]

1. Trakční energie a palivo 10 540 355 4,83 ceny elektrické energie pro průmyslové výrobce 1924,02 2110,31 1,0968 11 560 907 13 072 787 5,30
2. Netrakční energie a palivo 44 881 0,02 ceny elektrické energie pro průmyslové výrobce 1924,02 2110,31 1,0968 49 227 49 227 0,02
3. Přímý materiál 1 834 295 0,84 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 2 046 015 2 313 583 0,94
4. Opravy a údržba vozidel 22 360 946 10,24 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 24 941 911 27 388 249 11,10
5. Odpisy dlouhodobého majetku 24 092 239 11,04 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 26 873 035 30 205 417 12,24
6. Pronájem a leasing vozidel 0 0,00 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 0 0 0,00
7. Mzdové náklady 28 041 786 12,85 úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování 24293 30631 1,2609 35 357 838 39 981 767 16,20
8. Sociální a zdravotní pojištění 9 207 382 4,22 úroveň mezd v odvětví dopravy a skladování 24293 30631 1,2609 11 609 571 13 127 816 5,32
9. Cestovné 0 0,00 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 0 0 0,00
10. Úhrada za použití dopravní cesty 0 0,00 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 0 0 0,00
11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury 0 0,00 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 0 0 0,00
12. Ostatní přímé náklady 11 179 014 5,12 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 12 469 328 12 942 225 5,24
13. Ostatní služby 7 048 147 3,23 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 7 861 664 8 889 775 3,60
14. Provozní režie 9 761 665 4,47 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 10 888 385 12 312 316 4,99
15. Správní režie 6 978 132 3,20 bazický index spotřebitelských cen 100,5 112,1 1,1154 7 783 568 8 801 466 3,57

Náklady celkem 131 088 842 60,05 151 441 448 169 084 627 68,50

I. Tržby z jízdného 51 310 472 20,76 bazický index spotřebitelských cen 108,5 112,1 1,0332 53 012 939 52 949 197 21,45
II. Ostatní tržby z přepravy 5 079 279 2,06 bazický index spotřebitelských cen 108,5 112,1 1,0332 5 247 808 5 241 498 2,12
III. Ostatní výnosy 5 372 625 2,17 bazický index spotřebitelských cen 108,5 112,1 1,0332 5 550 887 5 544 213 2,25

tržby za přepravu cestujících starších 70 let, -4162652 0 0,0200 -83 253 -83 153 -0,03
odhad 13 % modelových tržeb 0,1300 -6 883 396 -2,79

Mimořádné snížení tržeb dle skutečného vývoje za 1. - 6. měsíc 2021 -10 633 582 -4,31
Výnosy celkem 61 762 376 24,99 46 134 778 18,69

19 531 0,01
122 969 380 49,82

178 410 787 195 311 966
13 380 809 14 648 397

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 0 0
Jiná dotace 0 0

Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2015 2 182 969
Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2020 2 471 419
Dopravní výkon trolejbusů (vozokm) 2021 2 468 447
Ostatní výchozí výkony: přístavné, odstavné, příjezdové

Sestavil: XXXXXXXXXXXXXX
Datum: čtvrtek 30. září 2021
Telefon: XXXXXXXXXXXXXX

výchozí hodnota hodnota pro 
indexaci

úprava dle změny poměru 
trolejbusové a autobusové 

dopravy
indexace 2021

výchozí model pro rok 2016

upravený model dle dodatku 
č. 2 pro rok 2020

razítko a podpis

VEŘEJNÁ DRÁŽNÍ DOPRAVA

náklady

Kompenzace 

Snížení tržeb v důsledku demografických změn po roce 2020
Mimořádné snížení tržeb v důsledku epidemie wuchanské chřipky

Čistý příjem dle smlouvy (0,01 % z hodnoty prov. aktiv)

Maximální čistý příjem (7,5% z hodnoty prov. aktiv)
Hodnota provozních aktiv

výchozí model pro rok 2016

výnosy

skutečnost k 31. 12. 2020



Příloha usnesení č. 1 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00027/21 

uzavřené dne 16.03.2021 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje,  
sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 05092302,  
číslo bankovního účtu: 9402114001/5500, 
zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, Alešem Melounem, místopředsedou správní rady 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 16.03.2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále jen 
„Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2021 ve výši 1.400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc 
korun českých) na realizaci projektu „Regionální fotbalová akademie“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Dne 30.09.2021 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 
Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu nezbytných organizačních změn Projektu v důsledku přijatých opatření 
k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 
2021 dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých položek původního nákladového rozpočtu 
přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 
 

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě něhož 
bude původní nákladový rozpočet uvedený v příloze č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, upraveným zněním 
(dále jen „dodatek“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 05.01.2021) se 
nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 30.09.2021), které je přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
V souladu s tímto novým rozpočtem  se celková výše poskytnuté dotace na realizaci projektu snižuje z částky 
1,400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) o částku 409.000,- Kč (slovy: čtyři sta devět tisíc 
korun českých). Celková výše dotace tedy činí 991.000,- Kč (slovy: devět set devadesát jeden tisíc korun 
českých). 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v nové příloze č. 1 Smlouvy a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 31.01.2022).  



 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dotace byla v původně sjednané výši poukázána na účet příjemce dne 

18.03.2021. V souladu s čl. VII. odst. 4 Smlouvy je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část dotace na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví tohoto dodatku. Lhůta pro vrácení nevyčerpané části dotace ve výši 409.000,- 
Kč (slovy: čtyři sta devět tisíc korun českých) je tímto dodatkem sjednána do 15 dnů ode dne účinnosti tohoto 
dodatku. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále platná 
a účinná.  
 

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

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy jej odešle 
k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace bezodkladně 
informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je 
následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek byl sepsán 

na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 30.09.2021 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 ……………………………………………………………………. 
 Vladimír Pitter 
 
 
 
.......................................................................... ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Aleš Meloun 
   
Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1945/2021 ze dne 21.01.2021 a předmět tohoto 

dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/          /2021 ze dne 21.10.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu 
Regionální fotbalová akademie 

Pardubického kraje 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 

Materiální vybavení 1 750 000,00   
Provozní náklady 425 000,00 50 000,00 
Ostatní nespecifikované náklady 250 000,00   
Vybavení fyzio, pomůcky atd. 200 000,00   
Mzdové náklady 2 604 000,00   
Stravování 1 412 000,00 941 000,00 
Ubytování 400 000,00   
Vychovatelská služba 540 000,00   
Využití sportovních a rehabilitačních center 600 000,00   
Doprava 250 000,00   
Zdravotní péče 100 000,00   
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 8 531 000,00 991 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné 0,00 
Vstupné 0,00 
Příspěvky sponzorů 0,00 
Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  991 000,00 
Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj 1 500 000,00 
                                                      - Národní sportovní agentura 0,00 
Vlastní zdroje    
Ostatní (rozepište):   
příspěvky   500 000,00 
Fotbalová asociace České republiky   5 540 000,00 
      
    
Celkové příjmy z akce/projektu 8 531 000,00 

 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  409 000,00  

Výdaje 409 000,00  

Rozdíl    

Dne: 30.09.2021 



 



   
Příloha usnesení č. 2 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Nadační fond regionální Fotbalové akademie Pardubického kraje,  

sídlo: 17. listopadu 258, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

IČO: 05092302,  

číslo bankovního účtu: 9402114001/5500, 

zastoupený: Vladimírem Pitterem, předsedou správní rady, Alešem Melounem, místopředsedou 

správní rady 

(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 (obecní zřízení), 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 závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 

č. Z/1850/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 

města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 

Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 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 individuální 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 individuální investiční dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2021 ve výši 409.000,- Kč (slovy: čtyři sta devět tisíc korun českých) na realizaci 

projektu „Technické vybavení pro hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje“ 

(dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 30.09.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 101826/2021, vyúčtovat dotaci na položky 

stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) zajistit řádné provozování technického vybavení pořízeného z dotačních prostředků a jeho 

řádné využití pro  hráče Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje minimálně po 

dobu 5 let ode dne pořízení, 

f) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést 

účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím 

trvalost účetních záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně 

vynaložené náklady na daný účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného 

účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu, jednoduchého účetnictví a daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou 

identifikaci poskytnuté dotace,  

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 

(SmP)), 

i) 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,  

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

identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

n) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 

 

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. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 

3. 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 31.01.2022.  
 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 

5. 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. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

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

realizací projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených 

prostředků.  



 

 

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2 této 

smlouvy,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

 

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

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

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

této daně, 

c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

 

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na 

nějž byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků 

na účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

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

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 



 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

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

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

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

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

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru 

smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

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

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

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 

se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 

GDPR). 



 

 

7. 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. 

 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

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

jednom vyhotovení.  

 

10. 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.  

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

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

 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Klimpl 

 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 21.10.2021. 

Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu 
technické vybavení pro hráče Regionální fotbalové 

akademie Pardubického kraje 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná 
dotace (Kč)" 
Výdaje na akci/projekt  (uveďte 
jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace (Kč) 

technické vybavení pro hráče - Sauna 

(kompletní realizace) 
319 800,00 319 800,00 

technické vybavení pro hráče - 

Kamerový systém pro rozbor hry 
89 200,00 89 200,00 

      
      
      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 409 000,00 409 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné 0,00 

Vstupné 0,00 

Příspěvky sponzorů 0,00 

Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  409 000,00 

Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   

                                                      - Národní sportovní agentura 0,00 

Vlastní zdroje    

Ostatní (rozepište):   

      

      

      

    

Celkové příjmy z akce/projektu 409 000,00 
 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  409 000,00  

Výdaje 409 000,00  

Rozdíl    
 



Příloha usnesení č. 3 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00172/21 

uzavřené dne 16.06.2021 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, 
sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 26606747,  
číslo bankovního účtu: 1069724001/5500, 
zastoupený: Ing. Petrem Klimplem, předsedou 
(dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 16.06.2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2021 ve výši 386.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát 
šest tisíc korun českých) na realizaci projektu „výkonnostní sport“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Dne 10.09.2021 podal příjemce žádost o změnu účelu části poskytnuté dotace, neboť z důvodu 
nezbytných organizačních změn projektu v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2021 není možné 
vyčerpat na projekt celou výši poskytnuté dotace v souladu s Pravidly pro poskytování dotací 
z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2021.  

 
3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 

něhož bude původně poskytnutá dotace snížena o 77.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun 
českých) na novou výši 309.000,- Kč (slovy: tři sta devět tisíc korun českých). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původně poskytnutá dotace ve výši 386.000,- Kč (slovy: tři sta osmdesát 
šest tisíc korun českých)  na realizaci projektu se tímto dodatkem mění na 309.000,- Kč (slovy: tři sta 
devět tisíc korun českých). 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci a předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu 
stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 15.01.2022).  

 
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dotace v původně sjednané výši byla poukázána na účet příjemce 

dne 18.06.2021. V souladu s čl. VII. odst. 4 Smlouvy je příjemce povinen vrátit nevyčerpanou část 



dotace na účet poskytovatele uvedený v záhlaví tohoto dodatku. Lhůta pro vrácení nevyčerpané části 
dotace ve výši 77.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun českých) je tímto dodatkem sjednána 
do 15 dnů od dne účinnosti tohoto dodatku. 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 
platná a účinná.  
 

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

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 
osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Klimpl 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2190/2021 ze dne 29.04.2021 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/          /2021 ze dne 21.10.2021. 

Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



 

 



   
Příloha usnesení č. 4 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /21 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 

Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

OK Lokomotiva Pardubice, spolek, 
sídlo: Palackého třída 2547, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 26606747,  
číslo bankovního účtu: 1069724001/5500, 
zastoupený: Ing. Petrem Klimplem, předsedou 
(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 (obecní zřízení), 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 závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2021 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 17.12.2020 usnesením 
č. Z/1850/2020 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 17.12.2020 usnesením č. 
Z/1845/2020 (Směrnice č. 6/2020 – 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 individuální 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 individuální investiční dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2021 ve výši 77.000,- Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc korun českých) na realizaci 
projektu „Nákup zahradního traktoru“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy. 
 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace a realizace projektu musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2021. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 21.09.2021 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 99017/2021, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) zajistit řádné provozování zahradního traktoru pořízeného z dotačních prostředků a jeho 
využití pro údržbu sportovišť používaných příjemcem dotace minimálně po dobu 5 let ode 
dne jeho koupě, 

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

g) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2022 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

i) 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,  

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

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

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

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

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
o) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu. 
 
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. k) tohoto článku smlouvy uděluje 

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

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 15.01.2022. 
 
3. 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 31.01.2022.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2022. 
 
5. 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. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s 

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



 

 
2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl v období realizace projektu a byl příjemcem uhrazen v souladu s čl. VII. odst. 2 této 
smlouvy,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a  
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

rozumí: 
a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 
b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet 

této daně, 
c) další náklady uvedené v Pravidlech. 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 
2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona 

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 



 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

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

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

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 



 

 
7. 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. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení.  
 
10. 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.  

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Petr Klimpl 

 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……./2021 ze dne 21.10.2021. 
Ing. Jana Hurychová, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



  
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU 
 

Název akce/projektu Nákup zahradního traktoru 
Věnujte sestavení rozpočtu patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy a bude podle něj 
požadováno vyúčtování poskytnuté dotace, a to dle položek uvedených ve sloupci "Požadovaná dotace 
(Kč)" 

Výdaje na akci/projekt  (uveďte jednotlivé položky) Částka (Kč) Požadovaná dotace 
(Kč) 

Nákup zahradního traktoru 77 236,00 77 000,00 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové výdaje na akci/projekt 77 236,00 77 000,00 

  
 
Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka (Kč) 
Startovné   
Vstupné   
Příspěvky sponzorů   
Požadovaná výše dotace od statutárního města Pardubice  77 000,00 
Dotace od jiných subjektů:     - Pardubický kraj   
                                                      - Národní sportovní agentura   
Vlastní zdroje  236,00 
Ostatní (rozepište):   
      
      
      
    
Celkové příjmy z akce/projektu 77 236,00 

 

Bilance rozpočtu akce/projektu Částka (Kč)  

Příjmy  77 236,00  

Výdaje 77 236,00  

Rozdíl 0,00  
 



Příloha usnesení č. 1    
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00121/21 ze dne 3. 6. 2021 

 
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 Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

Černí koně – spolek Praha 9,      
 sídlo: Před mosty 1, 190 00 Praha,  
 IČ: 03869997,   
 číslo bankovního účtu: 269980881/0300,     
 zastoupen: Tomášem Pouchem, předsedou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 6. 2021 mezi sebou veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

D1734/00121/21, na základě níž poskytovatel poskytnul příjemci dotaci z Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit ve výši 37.000 Kč na realizaci projektu „CooLOBĚŽKA CUP 
Pardubice“ (dále jen „Smlouva“). 

 
2. Příjemce dotace podal dne 26. 8. 2021  poskytovateli žádost o změny související s čerpáním dotace, 

resp. položek a jejich výše stanovené ve finančním rozpočtu, který je Přílohou č. 1 Smlouvy.  Svoji 
žádost odůvodnil tím, že se mu z důvodu mimořádných okolností souvisejících s pandemií Covid-19 
nepodařilo zajistit dostatek finančních prostředků, aby projekt mohl realizovat v rozsahu dle žádosti 
o poskytnutí dotace podané dne 18. 1. 2021 a zaevidované pod čj. MmP 5767/2021.   

 
3. Skutečnost uvedená v předchozím odstavci se pak promítla do nákladového rozpočtu přiloženého 

k žádosti o poskytnutí dotace v podobě úprav (zvýšení, resp. snížení) některých položek. S ohledem 
na mimořádnou situaci poskytovatel žádosti vyhověl a smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XI. 
bod 7. Smlouvy přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“).    

 
 

II. Předmět dodatku 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že původní Příloha č. 1 Smlouvy obsahující finanční rozpočet projektu 

„CooLOBĚŽKA CUP Pardubice“ se nahrazuje jejím novým zněním, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto 
dodatku. Celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto projektu zůstává zachována. 

 
2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v nové Příloze č. 1 Smlouvy a 

předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. g) Smlouvy 
(tj. do 31.12.2021).  

 
 



 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
3. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno 

vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  
 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 
 
Příloha č. 1 dodatku:  
Finanční rozpočet projektu „CooLOBĚŽKA CUP Pardubice“, který tvoří novou přílohu č. 1 Smlouvy 
 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Tomáš Pouch    
     
   
        
 
 

Předmět Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace č. D/ D1734/00121/21 ze dne 3. 6. 2021 byl schválen 
usnesením Rady města Pardubic č. R/                  /2021 ze dne 18. 10. 2021 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy  
 

 

Výdaje na akci/projekt                                                        Částka v Kč Schválená dotace
Moderování dne 10 000 10 000
DJ - ozvučení areálu 3 000 0
Pořízení trofejí pro vítěze 14 000 0
Online registrace a elektronická 
časomíra

15 525 15 525

Ostraha areálu 4 538 0
Zajíštění pořadatelského týmu v 
místě konání

12 000 0

Ubytování pořadatelského týmu v 
místě konání

8 000

Obsluha soc. sítí a zajištění 
informovanosti

6 050 6 050

Aktualizace webu (CooLOBĚŽKA 
Pardubice)

4 000 4 000

Grafické zpracování 3 850 0
Tisky plakátů, plachty a pozvánek 4 000 0
Perníkové medaile 3 750 0
Propagace projektu (online) 10 000 0
Fotograf 3 025 0
Fotokoutek s motivem projektu v 
místě konání

0 0

Trička s motivem CooLOBĚŽKA pro 
prvních 150 registrovaných

0 0

Vystoupení kapely 0 0
Zapůjčení vozu - mikrobus k 
realizaci - VOZÍKU ZA os. Vůz

1 500 0

Nápoje a občerstvení pro 
závodníky

6 357 0

Mobilní zábrany 2 892 1 425

Celkové výdaje na akci/projekt 112 487 37 000

Předpokládané příjmy na akci/projekt Částka v Kč
Požadovaná  dotace od 
statutárního města Pardubice 

37 000

Dotace od jiných poskytovatelů 0
Sponzorské dary a příspěvky 60 000
Výtěžek ze vstupného 15 000
Členské příspěvky 0
Platby účastníků 0
Vlastní zdroje 487
Ostatní (rozepište): 0

Celkové příjmy na akci/projekt 112 487

PODROBNÝ ROZPOČET AKCE/PROJEKTU
Název akce/projektu

CooLOBĚŽKA CUP Pardubice
Rozpočtu věnujte patřičnou pozornost, protože se stane součástí smlouvy o poskytnutí dotace a
bude závazný pro vyúčtování dotace, zejména výběr položek hrazených z dotace - sloupec
"Požadovaná dotace v Kč". Uveďte veškeré výdaje nezbytné pro realizaci akce/projektu a přesně
definujte položky, které budou hrazeny z dotace města).



 

Strana 1 (celkem 8) 

  
SMLOUVA O PODPOŘE  

                                                           
 

 
Objednatel:  
Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace 

se sídlem: Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice 
zastoupená: Mgr. Janem Václavíkem, ředitelem 

   IČ: 096 52 558  
   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
                          oddíl Pr, vložka 1687               
             (dále také „objednatel“) 
a 
 
Poskytovatel:  
Statutární město Pardubice 
                         se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
                         zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
                         IČ: 002 74 046 
                         (dále jen „poskytovatel“) 
 
(„objednatel“ a „poskytovatel“ dále též společně jako „smluvní strany“)  
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 
SMLOUVU O PODPOŘE  

 
I. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Statutární město Pardubice je zřizovatelem příspěvkové organizace - Základní škola Montessori 
Pardubice, příspěvková organizace. 
1. Zřizovací listinou je organizaci svěřován majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele. 
2. Statutární město Pardubice zřídilo k 1. 1. 2021 novou základní školu, jejíž činnost vykonává 

Základní škola Montessori Pardubice, příspěvková organizace. Této organizaci byla svěřena 
do výpůjčky budova školy, kterou město pro potřeby základní školy zrekonstruovalo.  
Rekonstrukce budovy proběhla včetně pořízení mobiliáře, odborných pomůcek, vybavení, 
software a hardware techniky v odpovídající kvalitě pro výuku v 21. století, přičemž součástí 
rekonstrukce bylo i řešení bezbariérovosti a vnitřní konektivity škol. Standard vybavení 
informačními technologiemi odpovídá úrovni vybavení v ostatních základních školách 
zřizovaných statutárním městem Pardubice, které prošly rekonstrukcí odborných učeben  
a mají zajištěnu centralizovanou správu informačních technologií odborem informačních 
technologií Magistrátu města Pardubic. Z toho důvodu schválila Rada města Pardubic 
zajišťování centralizované správy informačních technologií odborem informačních technologií 
Magistrátu města Pardubic také pro Základní školu Montessori Pardubice, příspěvková 
organizace. V souvislosti s tím a pro vymezení vzájemných práv a povinností v této oblasti se 
smluvní strany rozhodly uzavřít tuto smlouvu. 
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II. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1. Předmětem plnění je poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a 

systémová podpora fyzických, virtuálních serverů, síťové infrastruktury, aplikací a koncových 
stanic objednatele, která je blíže specifikována níže v bodě 1.1. tohoto odstavce a dále 
v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
 
 
1.1. Systémová podpora: 

1.1.1. Prioritní řešení nahlášených problémů mj. s využitím zdrojů technické podpory a 
znalostní báze, vyplývajících z partnerských vztahů poskytovatele s firmami 
Microsoft, Cisco Systems, Dell, VMware apod. 

1.1.2. Zabezpečení integrity provozu instalace síťových operačních systémů na 
serverech, spolupráce při modernizacích (upgrade) nebo opravě operačních 
systémů. 

1.1.3. Pomoc při řešení problémů s integritou a koexistencí aplikací různých dodavatelů 
dle požadavků objednatele. 

1.1.4. Vedení provozní dokumentace spravovaných systémů. 
 

2. Součástí předmětu plnění není financování pořízení jakéhokoli software (SW) a hardware 
(HW). Tuto činnost si zajistí objednatel sám na své náklady, přičemž bude respektovat 
ustanovení zřizovací listiny týkající se předchozího písemného souhlasu věcně příslušného 
odboru poskytovatele jako zřizovatele (tj. odboru informačních technologií) s pořízením SW 
a HW v jakékoli hodnotě vyjma spotřebního materiálu jako jsou např. tonery, klávesnice, 
myši, USB disky, kabely a redukce. Zmíněný věcně příslušný odbor poskytovatele poskytne na 
žádost objednatele k uvedenému pořizování majetku poradenství.  

 
III. 

DOBA PLNĚNÍ 
 

1. Tato smlouva se uzavírá s účinností od 1. 11. 2021 na dobu určitou 5 let s automatickým 
prodloužením vždy o další rok, pokud kterákoli ze smluvních stran písemně neoznámí druhé 
smluvní straně, a to nejpozději 30 dní před datem ukončení této smlouvy, že na jejím 
ukončení ke sjednanému datu trvá. 

 
IV. 

UKONČENÍ PLNĚNÍ 
 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

2. Po uplynutí 5 let je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět, a to i bez 
udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
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V. 
CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že poskytování služeb v rozsahu dle čl. II této smlouvy bude pro 

objednatele prováděno za úplatu. Výše ceny je stanovena dohodou smluvních stran a 
společně s úpravou platebních podmínek je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. 

 
VI. 

MÍSTO PLNĚNÍ 
 

1. Místem plnění sjednaných služeb je sídlo Základní školy Montessori Pardubice, příspěvkové 
organizace, Erno Košťála 870, Studánka, 530 12 Pardubice .  

 
 

VII. 
ROZSAH PLNĚNÍ A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 
1. Systémová podpora bude prováděna pro české nebo anglické prostředí. 
2. Požadavek na podporu ze strany poskytovatele jsou za objednatele oprávněni podat pověření 

zástupci objednatele dle přílohy č. 3 této smlouvy.  
3. Požadavky na servisní zásahy budou přijímány poskytovatelem v režimu 8x5 (tj. 8 hodin 5 dní 

v pracovním týdnu od 7:30 do 15:30 hod).  
4. Požadavek na zásah pracovníka systémové podpory bude objednatel zadávat u poskytovatele 

prostřednictvím e-mailové pošty, telefonicky nebo přes webový portál Helpdesk (pouze v 
případě, bude-li u poskytovatele nainstalován). Pro bezpečnost a validnost požadavků budou 
za objednatele zadávat požadavky oprávněné kontaktní osoby, vyjmenované v příloze č. 3 
této smlouvy.  
Telefonicky: 466 859 777 
E-mailem: helpdeskzs@mmp.cz  

5. Poskytovatel garantuje zahájení servisního zásahu a činnosti směřující k řešení požadavku 
objednatele obvykle bezprostředně, nejdéle však do 4 hodin od přijetí požadavku na servisní 
zásah. Pokud požadavek není možné telefonicky ani pomocí vzdáleného přístupu vyřešit, a je 
nezbytný servisní zásah v místě objednatele, dohodnou se kontaktní pracovník objednatele a 
servisní technik na pro obě strany vhodném termínu zahájení servisního zásahu v místě 
plnění.  

6. Poskytovatel garantuje dojezd pracovníka systémové podpory nejpozději následující 
pracovní den od přijetí požadavku.  

7. O aktivním zahájení prací ze strany poskytovatele pomocí vzdáleného přístupu bude předem 
informována příslušná odpovědná kontaktní osoba objednatele. 

8. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služeb dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů). 
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VIII. 
SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost k zajištění všech 

nezbytných podmínek pro realizaci předmětu plnění. Tato součinnost spočívá zejména 
v zajištění řízeného přístupu ke všem nezbytným informacím, potřebným pro plnění, přístup 
k serveru s právy administrátora, přístup ke konfiguračním utilitám serverů. V případě 
havárie zajištění řízeného přístupu a dostupnost k zálohám dat a systémů, v mimořádných 
případech i bez přítomnosti správce systému, zajištění přístupu z hlediska možnosti práce na 
síti apod. Dále se objednatel zavazuje zajistit součinnost ze strany jednotlivých pracovníků a 
přístup do příslušných prostorů s technikou.  

2. Pro možnost rychlého zásahu v případě havárie a pro aktivní systémové podpory zajistí 
objednatel možnost vzdáleného přístupu do své sítě vybraným pracovníkům poskytovatele 
prostřednictvím Internetu nebo jiným komunikačním prostředkem. Pro tento účel bude 
zřízen speciální servisní účet na serverech příp. aktivních prvcích, chráněný heslem a s právy 
administrátora, veškeré časy přístupu a změny konfigurací budou logovány.  
 

IX. 
 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 
1. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou neodvratitelnou událostí, neodbornou 

manipulací pracovníků objednatele a poruchami či špatnou funkcí elektrické, telefonní, 
datové a počítačové sítě.  

2. Poskytovatel rovněž neodpovídá za škodu způsobenou komponenty nebo službami, jež 
nejsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, nebo vzniklou jinak bez zavinění 
poskytovatele.  

 
X.  

VYŠŠÍ MOC 
 

1. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za porušení smluvní povinnosti, pokud jí ve splnění 
povinnosti ze smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na její vůli. Mezi takové překážky patří zejména přírodní katastrofy, 
požáry, výbuchy, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, 
které jsou mimo jakoukoli kontrolu smluvních stran. O takových překážkách se smluvní 
strany zavazují neprodleně se vzájemně informovat. 

 
XI. 

DOHODA O MLČENLIVOSTI 
 

1. Poskytovatel se zavazuje nesdělovat třetím osobám, vyjma svých zaměstnanců, důvěrné 
informace, které se poskytovatel v souvislosti s plněním této smlouvy o organizaci 
objednatele, provozu organizace, odběratelích, dodavatelích, objednatelem 
používaných technologiích apod., dozví. Pokud vznikne objednateli škoda na základě 
vyzrazení těchto důvěrných informací, má objednatel nárok požadovat její náhradu, 
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jakož i další nároky podle občanského zákoníku. Poskytovatel je povinen zavázat své 
zaměstnance minimálně stejným rozsahem utajení, jako je uvedeno v této smlouvě.  
 

2. Poskytovatel se zavazuje chránit veškerá data a informace, která od objednatele 
obdržel, nebo je sám v důsledku své činnosti získal, před jejich ztracením či zneužitím. K 
tomu se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které je po něm možné spravedlivě požadovat. 
Zejména je tak povinen zajistit, aby k těmto datům neměly přístup jiné osoby a aby data 
byla ukládána na bezpečných a zabezpečených nosičích informací. Výslovně se zakazuje, 
aby tato data poskytovatel ukládal v počítačích, které jsou přístupné dalším osobám 
prostřednictvím jiných sítí, například internet apod.  

 
3. Ustanovení odstavců 1. a 2. tohoto článku smlouvy platí nejen po dobu trvání této 

smlouvy, ale také po dobu 3 let po ukončení platnosti této smlouvy. 
 
 
 
 

XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

1.11.2021, ne však dříve než dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o registru smluv).  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 

smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy poskytovatel bezodkladně informuje objednatele, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez uvedení e-
mailových adres a telefonních čísel fyzických osob a bez podpisů.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru 

smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část textu této smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 

tajemství (§ 504 občanského zákoníku).  
 
5. 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. 

 
6. 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, v platném znění, se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je 
možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit 
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smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strana může 
namítnout neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a 
to i když již bylo započato s plněním. 

 

7. Vzájemné vztahy smluvních stran z této smlouvy vyplývající a v ní výslovně neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

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

9. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

- Příloha č.1 – Předmět podpory 
- Příloha č.2 – Cena služeb 
- Příloha č.3 – Kontaktní osoby objednatele 

 
 

 
V Pardubicích dne:   …………………    V Pardubicích dne:………………… 
 
 
Za objednatele:      Za poskytovatele:     

……………………………………………. …………………………………………………..                             
Mgr. Jan Václavík Ing. Martin Charvát  

ředitel                                                                                     primátor města 
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Příloha č. 1 Smlouvy o podpoře  

Předmět podpory 
 

Poskytovatel bude pro objednatele zajišťovat: 
1. V oblasti Software zejména správu: 
• Operačních systémů serverů  
• Operačních systémů stanic 
• Školních a výukových software 
• Antivirového programu 
• Software pro evidenci hodnocení (Bakaláři) 
• Software na management a správu sítě  
2. V oblasti Hardware administraci a správu: 
• Aktivních prvků 
• Wifi 
• Firewallu 
• Zaměstnaneckých, studentských stanic, notebooků a tabletů 
• Interaktivních tabulí 
• IP telefonů 
• Ostatních periferií (tiskárny, skenery, kopírky atd.) 

Poskytovatel se bude ve spolupráci s určeným zaměstnancem objednatele 
odpovědným za IT podílet na správě: 

• Operačních systémů stanic (pravidelné aktualizace a nastavení služeb, nainstalovaný 
software 3 stran, aktualizace antivirového programu) 

• Školních a výukových aplikací - studentských a zaměstnaneckých  
• Uživatelských účtů včetně emailů (vytváření, mazání, administrace oprávnění)  
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Příloha č. 2 Smlouvy o podpoře  

A) Cena služeb: 
 
1.     Poskytnutí veřejně dostupných služeb elektronických komunikací: 
  Cena vč. 21% DPH: 4.477,- Kč / měsíc 
 
2.     Systémová podpora prováděná pracovníkem OIT: 
  Cena vč. 21% DPH: 50.400,-Kč / rok  
  
3. DPH bude fakturováno podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a 

účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny DPH ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění bude výše DPH upravena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že ceny uvedené v odst. 1 a 2 této části přílohy smlouvy jsou 
úplné a nejvýše přípustné, platné po celou dobu realizace sjednaného plnění. Případné navýšení 
v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich 
realizací potvrzeny formou písemného dodatku obou smluvních stran.  

 
 
B) Platební podmínky: 

 
1. Úhrada ceny bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) s náležitostmi odpovídajícími 

této smlouvě a právním předpisům. 
 

2. Úhrada ceny za službu dle písm. A) odst. 1 této části přílohy bude prováděna čtvrtletně, na základě 
faktur se splatností vždy nejpozději k poslednímu dni prvního měsíce příslušného kalendářního 
čtvrtletí.  

 
3. Úhrada ceny za službu dle písm. A) odst. 2 této části přílohy bude prováděna jednou ročně, na 

základě faktur se splatností vždy nejpozději k 31.1. příslušného kalendářního roku.  
 

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu bude činit 14 dnů od data jeho prokazatelného doručení 
objednateli. 

 
5. Cena bude uhrazena objednatelem poskytovateli bankovním převodem na účet poskytovatele 

uvedený na daňovém dokladu (faktuře). 
 
6. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy bude příslušná částka připsána 

na účet poskytovatele. 
 
7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí 

termínu její splatnosti vrátit poskytovateli s označením údaje, který je na faktuře uveden 
nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. 
Poskytovatel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti 
běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli. 

 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen poskytovateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení. 

 

 

 


