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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis ze 105. řádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 29.11.2021 od 10:00 hodin  

v zasedací místnosti rady 

Přítomni: 
Petr Kvaš, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Vladimír Martinec, 

Ludmila Ministrová, Vít Ulrych 

 
 

Radim Jelínek, vedoucí KP 

Michal Zitko, tajemník 

Věra Netolická, interní audit 

 

Omluveni:  
Martin Charvát, Vítězslav Štěpánek 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 105. řádné schůze RmP dne 29.11.2021 byl schválen takto: (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 
• Nové zprávy týkající se Bytového družstva Poseidon a Dubina byly zařazeny jako body 9, 

10. Zprávy č. 13 a 14 byly projednány v opačném pořadí. 
Na začátku jednání proběhla prezentace místopředsedou HC Dynamo Pardubice a.s. I. Čonkou na 
téma „Koncept oslav ke 100 letům hokeje“ 
 
1. Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - MpP 

P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

2. Smlouva o poskytování služeb se Službami města Pardubic a.s. 
P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

3. Nájemní smlouva - kamery na stožárech DPMP a.s. 
P: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 

Z: Hűbl Rostislav, ředitel městské policie 
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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 

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. Dohoda o splátkách dluhu 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 

7. Darovací smlouva - přístřešky 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

8. 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 

9. Zveřejnění záměru dle § 39 zákona o obcích Bytový družstvo Poseidon 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Horníčková Erika, kancelář tajemníka 

10. Zveřejnění záměru dle § 39 zákona o obcích Bytový družstvo Dubina 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

Horníčková Erika, kancelář tajemníka 

11. Nájemní smlouvy s Rozvojovým fondem Pardubice a.s. 
P: Turek Jiří, vedoucí kanceláře tajemníka 

Z: Marek Petr, kancelář tajemníka 

12. Územní studie Nová Cihelna 
P: Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

13. Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

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 
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Z: Vopršalová Karolína, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Janiš Antonín, odbor rozvoje a strategie 

15. P a c h t – vodovodu a kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Míča Miroslav, vedoucí odboru životního prostředí 

Sigmund Otto, odbor životního prostředí 

16. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - OIT 
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Bakrlík David, odbor informačních technologií 

Malá Zdeňka, vedoucí odboru informačních technologií 

17. Revokace usnesení u schválené programové dotace 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 

18. Dodatek koncesní smlouvy - Pardubické vánoční trhy 2021 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

19. Plnění usnesení č. R/4249/2020 (nákup akcií DS a.s.) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Šebestyánová Kamila, odbor rozvoje a strategie 

20. 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 

21. Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku Východočeského divadla Pardubice 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

22. Kapacita základní školy 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

23. Odměny ředitelů příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 
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24. Stanovisko ke změně kapacity ZŠ a MŠ Klas 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

25. Odměna řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Burdová Martina, odbor sociálních věcí 

26. Odpisové plány dlouhodobého majetku - Základní umělecká škola Pardubice - Polabiny, 
Lonkova 510 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Morávková Natálie, odbor školství, kultury a sportu 

27. Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 

28. Revokace usnesení č.R/6756/2021 - Kapacita školní jídelny 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šťásková Dana, odbor školství, kultury a sportu 

29. Program XXXVII. zasedání ZmP dne 16.12.2021 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Pešková Alena, kancelář primátora 

30. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb se společností Služby města Pardubic a.s. 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Kyncl Jiří, kancelář primátora 

31. Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 
P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

32. Schválení záměru – nepeněžitý vklad do společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
P: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

33. Diskuse 
Informativní zpráva: 
Mezinárodní odborná konference Beton 2021 na Slovensku 

P: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 

Z: Škoda Petr, vedoucí odboru majetku a investic 
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II. 
Schválení usnesení z 104. řádné schůze RmP dne 15.11.2021 a jmenování 

ověřovatelů z 105. řádné schůze RmP dne 29.11.2021 

Zápis a usnesení ze 104. řádné schůze dne 15.11.2021 byly schváleny. 

Ověřovateli zápisu ze 105. řádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch 
        Ludmila Ministrová 

 
 

III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu - MpP 

Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel MpP 

- Bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 

- P. Kvaš: vzhledem k důležitosti a rozsahu této zakázky požádal o kompletní písemnou zprávu 

k této investici → R. Hübl přislíbil. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6862/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14, odst. 4 směrnice č. 8/2021, kterou se vydává Zadávací řád veřejných zakázek, o 
přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu kategorie II dodavateli, společnosti GEOVAP, SPOL. 
s.r.o., IČ: 15049248 Čechovo nábřeží 1790, 530 03 PARDUBICE, týkající se rozšíření stávající mapové 
aplikace Marushka o integrace dat polohy hlídek strážníků a vozidel ze systému Farway s 
nabídkovou cenou 105 000,- Kč bez DPH, tedy 127 050,- Kč s DPH. (Vliv na rozpočet ANO, kryto 
položkou rozpočtu – integrace dopravní systém – radiová síť města – vlastní zdroje 8 200 tisíc Kč). 

2 
Smlouva o poskytování služeb se Službami města Pardubic a.s. 

Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel MpP 

- Bez doplňujících informací 
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Rozprava: 
- J. Rychtecký: formálně upravil návrh → viz usn. R/6863/2021. 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6863/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 1) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření  smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Pardubice, Městskou policií 
Pardubice se sídlem Pernerova 443,  530 02 Pardubice, IČ: 002740046, jako objednatel, a Službami 
města Pardubic a.s. se sídlem  Hůrka 1903, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice IČO: 252 62 572, jako 
poskytovatelem   o  poskytnutí spolupráce při zavádění a zajištění provozu městského kamerového 
systému na území statutárního města  Pardubice.  Návrh smlouvy, včetně jejich příloh, tvoří přílohu 
tohoto usnesení. 

3 
Nájemní smlouva - kamery na stožárech DPMP a.s. 

Zpravodaj: Rostislav Hübl, ředitel MpP 

- Bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 

-  V. Ulrych: vznesl dotaz na situaci související s opatřeními  COVID 19 např. na Pernštýnském 

náměstí → R. Hübl: informoval o proběhlých kontrolách, pokud došlo v minimální míře 

k porušení, byl případ předán Policii ČR. 

- Doporučena spolupráce magistrátu – právního odd., odd. krizového řízení a Policie ČR 

 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 

člena rady Tomáše Pelikána informace o jeho poměru k projednávané věci. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6864/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 
21 Pardubice, IČ: 00274046, jako nájemcem, a Dopravním podnikem města Pardubic a.s. se 
sídlem  Teplého 2141, Pardubice 532 20, IČO: 63217066, jako pronajímatelem, o pronájmu stožárů 
trakčního vedení pro umístění kamer městského kamerového systému.  Návrh smlouvy tvoří 
přílohu tohoto usnesení. 
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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 

 

- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6865/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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-2021-076 
„Implementace metody BIM“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• Pactum Development s.r.o., IČO: 09475303 

• di5.Tech s.r.o., IČO: 63995280 

• IKA DATA, spol s r.o., IČO: 26155664  
• MFS DX s.r.o., IČO: 10854177 

• CEE Systems s.r.o., IČO: 07325410 

•      Contract management, a.s., IČO: 05306035 

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-2021-076 „Implementace metody BIM“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Bc. Jan Nadrchal – náměstek primátora 

•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Ing. Jan Picpauer - OITS/OMI. 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6866/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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-2020-077 
„Údržba a regenerace sportovního trávníku - MAS Dukla v Pardubicích“ níže uvedené dodavatele 
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pro vyzvání k podání nabídky:  
• AGRO CS a.s., IČO: 64829413 

• Michal Koťan – Trávníky HK, IČO: 12976580 

• Certus spedition s.r.o., IČO: 64827178   
• Služby města Pardubic a.s., IČO: 25262572 

• LUKO – trávníky s.r.o., IČO: 26391538 

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-2020-077 „Údržba a regenerace sportovního trávníku - MAS Dukla v 
Pardubicích“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Mgr. Jakub Rychtecký – náměstek primátora 

•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Milan Ujec - OITS/OMI. 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6867/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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-2021-078 
„Terminál B - koordinátor BOZP“ níže uvedené dodavatele pro vyzvání k podání nabídky:  
• TURKE CZ s.r.o., IČO: 27524141 

• Bc. Artur Rybář, IČO: 69500819 

• Ing. Jan Chaloupka, IČO: 06420371 

• Profesionálové, a.s., IČO: 28806123 

• Ivana Dvořáková, IČO: 40796221   
                       

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-2021-078 „Terminál B - koordinátor BOZP“ hodnotící komisi v tomto složení: 
•   Ing. Petr Kvaš – náměstek primátora 

•   Ing. Petr Škoda, MBA – vedoucí OMI 
•   Ing. Jan Dvořáček - vedoucí OITS/OMI 
•   Martin Hebr - OITS/OMI 
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5 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu - OMI 

- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6868/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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-2021-061 „Revitalizace Letního stadionu - technický dozor investora“, na 
základě doporučení hodnotící komise, dodavateli INGENIRING KRKONOŠE a.s., Horská 634, Střední 
Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 27472493, s nabídkovou cenou 1.487.000,- Kč bez DPH. 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6869/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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-2021-079 „VČD - oprava a nátěr 
oken - PD“ dodavateli INRECO , s. r. o., Hradec Králové, Škroupova 441/9, PSČ 50002, IČO: 
48155586, s nabídkovou cenou 212.000,- Kč bez DPH. 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6870/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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 nadlimitní veřejné 
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zakázky č. OVZ-VZZR-2020-014 "Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ zadané v 
otevřeném řízení o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020 a to na základě 
změnových listů č. 7 - č. 10 pro stavební objekt Gampa a změnových listů č. 6 – č. 8 pro stavební 
objekt Centrální polytechnické dílny, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s 
dodavatelem „Společnost pro výstavbu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města 
Pardubic“ (vedoucí společník Metrostav a.s., Praha, IČO: 00014915 a společník Chládek a Tintěra, 
Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361), s cenou víceprací ve výši 1.579.387,69 Kč bez DPH a 
cenou méněprací ve výši – 1.307.403,30 Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.11.2020 s dodavatelem „Společnost pro výstavbu 
Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic“ (vedoucí společník Metrostav a.s., 
Praha, IČO: 00014915 a společník Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, IČO: 25253361), v 
rámci realizace akce "Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“, na základě 
změnových listů č. 7 - č. 10 pro stavební objekt Gampa a změnových listů č. 6 – č. 8 pro stavební 
objekt Centrální polytechnické dílny, upravujících změnu stavby vzniklou při její vlastní realizaci, s 
cenou dodatečných prací (vícepráce a méněpráce) v celkové výši 271.984,39 Kč bez DPH. 
Z: Petr Škoda, vedoucí OMI  
T: 31.12.2021 

6 
Dohoda o splátkách dluhu 

- Bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6871/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Doporučuje 

schválení dohody o splátkách dluhu na nájemném a bezdůvodném obohacení xxxxxxxxx, která je 
přílohou tohoto usnesení. 

Příloha obsahuje citlivé údaje, proto nebude zveřejněna. 

7 
Darovací smlouva - přístřešky 

- Bez doplňujících informací 

 
Rozprava: 

- J. Mazuch: formálně upravil návrh → viz usn. R/6872/2021. 

- V. Ulrych: doporučil oslovit také městské obvody a akciové společnosti. 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6872/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Pardubice, jakožto dárcem, a 
Městem Králíky, se sídlem Velké náměstí 5, 561 69 Králíky, IČO: 00279072, jako obdarovaným, kde 
předmětem darování jsou dva kusy přístřešků, v současné době umístěných v areálu Masarykových 
kasáren, na p. p. č. 2426/2, k.ú. Pardubice. 

 

8 
Doporučení vybraných žadatelů k nájmu bytů v majetku města 

- Bez doplňujících informací 

  
Rozprava: 

- V. Ulrych: navrhl samostatné hlasování o návrzích č. 012 a 022 a doporučil jejich schválení 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6873/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (34,47 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 12. 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. 1. 2022 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6874/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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 31. 12. 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. 1. 2022 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6875/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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 31. 12. 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. 1. 2022 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6876/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (79,12 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 12. 2022, za nájemné ve výši 6. 089,-- 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. 1. 2022 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6877/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (68,36 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 
31. 12. 2022, za nájemné ve výši 5. 228,-- 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. 1. 2022 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/6878/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti jedné místnosti (28,68 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 12. 2022, za nájemné ve výši 2. 222,-- 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. 1. 2022 
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Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/6879/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti (28,68 m2), v domě čp. 
XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 
na dobu určitou – do 31. 12. 2022, za nájemné ve výši 2. 222,-- 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. 1. 2022 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. R/6880/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (66,76 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – po 
dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice – stavebnímu úřadu – oddělení 
stavebního úřadu I., za nájemné ve výši 6. 376,--Kč/1měsíc. 
Jedná se o služební byt. 

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. 1. 2022 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. R/6881/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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nájem bytu č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 3+1 (79,41 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, panu XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – po 
dobu trvání pracovního poměru ke Statutárnímu městu Pardubice – kancelář tajemníka – právní 
oddělení, za nájemné ve výši 7. 641,--Kč/1měsíc. 
Jedná se o služební byt. 

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. 1. 2022 

 

Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. R/6882/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

nájem bytu č.XXXXXXXXXXXXX o velikosti 3+1 (88,68 m2), v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice, paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX a panu 
XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, na dobu určitou – do 30. 6. 2022, za nájemné ve výši 6. 
169,- 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. 1. 2022 

 

Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. R/6883/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

1. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 11. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+3, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
2. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 11. 2021 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXX o velikosti 1+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
3. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 11. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
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XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti jedné místnosti, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, 
ul. XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
4. ukončení nájmu bytu dohodou k 30. 11. 2021 s nájemcem panem XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+3, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. 
XXXXXXXXXXXXX, Pardubice. 
5.    ukončení nájmu bytu dohodou k 31. 1. 2022 s nájemcem paní XXXXXXXXXXXXX, nar. 
XXXXXXXXXXXXX, byt      
       č. XXXXXXXXXXXXXo velikosti 1+1, v domě čp. XXXXXXXXXXXXX, ul. XXXXXXXXXXXXX, 
Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

Odboru majetku a investic uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení. 
Z.: Ing. Ivana Srbová, vedoucí OSBDNP, OMI 
T.: 28. 2. 2022 

 

Návrh usnesení č. 012 nebyl přijat               (pro 4, proti 3, zdrž. 2, nehl. 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. 1. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 013 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 
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Návrh usnesení č. 014 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 015 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 016 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 



  18 

 

 

Návrh usnesení č. 017 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 018 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 019 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 020 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 021 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 4, proti 2, zdrž. 3, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

nájem bytu paní XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, 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. 1. 2022 

 

 

Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 9, nehl. 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. 1. 2022 

9 
Zveřejnění záměru dle § 39 zákona o obcích Bytové družstvo Poseidon 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- upravil název na Bytové družstvo Poseidon 

- Ke zprávě byl přizván A. Uchytil, vedoucí právního odd. KT. Uvedl, že se jedná o zákonnou 

formalitu, následně budou smlouvy o převodu schvalovány v ZmP 16.12.2021. 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6884/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona o obcích budoucího darování spoluvlastnického podílu 
Statutárního města Pardubice na bytových jednotkách vymezených v domě č.p. 2737, 2738, 2739, 
2740, Zelené Předměstí, bytový dům (dále jen „Dům“), stojící na pozemcích parc. č. st. 10022, parc. 
č. st. 10024, parc. č. st. 10025 (dále jen „Pozemky“), vše v obci Pardubice a katastrálním území 
Pardubice, (dále jen „bytové jednotky“), včetně budoucího darovaní s bytovými jednotkami 
neoddělitelně spjatého spoluvlastnického podílu na společných částech Domu a dále budoucí 
prodej s bytovými jednotkami neoddělitelně spjatého spoluvlastnického podílu na Pozemcích, jak 
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jsou tyto bytové jednotky včetně s nimi neoddělitelně spjatých spoluvlastnických podílů na 
společných částech Domu a Pozemcích vymezeny na listu vlastnictví č. 67395 vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území 
Pardubice a obec Pardubice, který tvoří přílohu tohoto usnesení.   

10 
Zveřejnění záměru dle § 39 zákona o obcích Bytové družstvo Dubina 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- upravil název na Bytové družstvo Dubina 

- Ke zprávě byl přizván A. Uchytil, vedoucí právního odd. KT. Uvedl, že se jedná o zákonnou 

formalitu, následně budou smlouvy o převodu schvalovány v ZmP 16.12.2021. 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6885/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

a) zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona o obcích budoucího darování spoluvlastnického 
podílu Statutárního města Pardubice o velikosti ideální 51/100 vzhledem k celku na stavbách: 
 

- stavba Studánka, č.p. 720, 721, 722, bydlení, stojící na pozemku parc. č. st. 1145, 
- stavba Studánka, č.p. 723, 724, 725, bydlení, stojící na pozemku parc. č. st. 1148, 
- stavba Studánka, č.p. 726, 727, 728, bydlení, stojící na pozemku parc. č. st. 1151, 
- stavba Studánka, č.p. 732, 733, 734, 735, 736, 737, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. st. 
1173, 
- stavba Studánka, č.p. 738, 739, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. st. 1169, 
- stavba Studánka, č.p. 740, 741, bytový dům, stojící na pozemku parc. č. st. 1171, 
 

vše v obci Pardubice, část obce Studánka, katastrálním území Studánka, zapsané na listu vlastnictví 
č. 17697 vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, 
 

b) zveřejnění záměru podle § 39 odst. 1 zákona o obcích budoucího prodeje pozemku parc. č. st. 
1145, pozemku parc. č. st. 1148, pozemku parc. č. st. 1151, pozemku parc. č. st. 1173, pozemku 
parc. č. st. 1169 a pozemku parc. č. st. 1171, to vše v obci Pardubice a katastrálním území 
Studánka, zapsaných na listu vlastnictví č. 50001 vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území Studánka a obec Pardubice. 

11 
Nájemní smlouvy s Rozvojovým fondem Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Michal Zitko, tajemník 

- uvedl, že se jedná o umístění Infocentra v prostorách RFP a.s. 
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Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6886/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

ukončení nájemního vztahu založeného Dohodou o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 2.1.2013 a smlouvou o nájmu prostor v budově čp. 1 náměstí Republiky 
v Pardubicích ze dne 9.1.2018, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4  (smlouva evidována pod č. 
D/01232/17), mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám.1, 530 21 
Pardubice, IČ: 00274046, jako nájemcem, a p. Ing. Jiřím Novákem, nar. 11.2.1949, trvale bytem 
Lázně Bohdaneč, Gočárova 577, PSČ 533 41, jako pronajímatelem, na základě níž je město 
oprávněno užívat na dobu neurčitou druhé nadzemní podlaží budovy čp. 1 na náměstí Republiky v 
Pardubicích, a to výpovědí ze strany nájemce bez uvedení důvodu ke dni 31.12.2022. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

doručit pronajímateli p. Ing. Jiřímu Novákovi, nar. 11.2.1949, trvale bytem Lázně Bohdaneč, 
Gočárova 577, PSČ 533 41, písemnou výpověď Dohody o skončení nájmu dle smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 2.1.2013 a smlouvou o nájmu prostor v budově čp. 1 náměstí Republiky 
v Pardubicích ze dne 9.1.2018, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3 a 4  (smlouva evidována pod č. 
D/01232/17), tak, aby byl nájemní vztah ukončen k 31.12.2022.  
Z: Mgr. Jiří Turek, vedoucí KT 

T: 30.6.2022 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6887/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření nájemních smluv mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám.1, 530 
21 Pardubice, IČ: 00274046, jako nájemcem, a Rozvojovým fondem Pardubice a.s., se sídlem třída 
Míru č.p. 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25291408, jako pronajímatelem, o nájmu 
bytu č. 1 a bytu č. 2 ve II. patře budovy č.p. 90 na třídě Míru v Pardubicích (ve vlastnictví 
Rozvojového fondu Pardubice a.s.), a to od 1.11.2022. Znění nájemních smluv tvoří přílohu č. 1 a č. 
2 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít nájemní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice jako nájemcem a Rozvojovým 
fondem Pardubice a.s., se sídlem třída Míru č.p. 90, 530 02 Pardubice, IČ: 25291408, jako 
pronajímatelem, o nájmu bytu č. 1 a bytu č. 2 ve II. patře budovy č.p. 90 na třídě Míru v 
Pardubicích (ve vlastnictví Rozvojového fondu Pardubice a.s.), od 1.11.2022, ve znění, které jsou 
přílohou č. 1 a č. 2 tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 

T: 31.10.2022 

 

 

 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6888/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy mezi statutárním městem Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 530 
21 Pardubice, IČO: 00274046, jako nájemcem, a Rozvojovým fondem Pardubice a.s., se sídlem třída 
Míru č.p. 90, 530 02 Pardubice, IČ: 25291408, jako pronajímatelem, o nájmu parkovacího stání č. 
131 (evid. č. pronajímatele: 831), nacházejícího se na části pozemku označeném jako pozemková 
parcela č. 3410/1 v k.ú. Pardubice, v blízkosti budovy č.p. 60 na třídě Míru v Pardubicích, od 
1.11.2022. Znění nájemní smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít nájemní smlouvu mezi statutárním městem Pardubice jako nájemcem a Rozvojovým 
fondem Pardubice a.s. jako pronajímatelem, o nájmu parkovacího stání č. 131 (evid. č. 
pronajímatele: 831), nacházejícího se na části pozemku označeném jako pozemková parcela číslo 
3410/1 v k.ú. Pardubice, v blízkosti budovy č.p. 60 na třídě Míru v Pardubicích, od 1.11.2022, ve 
znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor města 

T: 31.10.2022 

12 
Územní studie Nová Cihelna 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- uvedl, že se jedná až o 4000 obyvatel nového sídliště v této lokalitě, kde město nevlastní 

žádné pozemky, ale má povinnost připravit podmínky pro soukromé developery nebo 

sdružení developerů. Souvisí s tím připravované Zásady pro developery. 

- předal slovo Z. Kavalírové, vedoucí OHA 

 
Rozprava: 
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- Z. Kavalírová: uvedla, že studie vychází z podmínek stanovených územním plánem – 

koncepce, regulativy, etapizace. Zmínila dopravní napojení, proces etapizace, územní 

rozhodnutí. 

P. Kvaš: vznesl dotaz na polohu mateřské školy → reagovala Z. Kavalírová s tím, že území pro 

MŠ není jasně definováno, developer může předložit umístění jiné – viz textová část. 

J. Rychtecký: uvedl, že umístění MŠ se jeví dle jeho názoru jako neoptimální. Vznesl dotaz, 

zda územní studie určuje velikost pozemku pro MŠ s ohledem na počet tříd a zda existuje 

podmínka, ve které etapě má být MŠ realizována → Z. Kavalírová: konstatovala, že je 

vymezena lokalita, zbytek je na dohodě s investory, ale vnímá MŠ jako přidanou hodnotu. 

Etapizace se MŠ netýká. Město nemá zákonnou oporu uplatnit konkrétní podmínky. 

J. Rychtecký: upozornil, že samostatný sportovní areál má v textové části závazné regulativy, 

kdy nelze provozovat hlučné sporty. Z. Kavalírová uvedla, že se jedná se o hluk z povahy 

sportu (palná střelba) nikoliv od fanoušků. Dále doplnila, že je zde ekologická zátěž. 

P. Kvaš: konstatoval, že město určuje technickou infrastrukturu, komunikace, plochu pro 

občanskou vybavenost, ale nelze garantovat, že bude realizována. Nicméně z pohledu OHA, 

se jedná o studii kvalitní, byly využity maximální limity a není předpokládáno, že by prostor 

pro občanskou vybavenost zůstal prázdný.  

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6889/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 

vložení Územní studie Nová Cihelna do evidence územně plánovací činnosti jako podklad pro 
rozhodování v území. 

13 
Zadávací podmínky a hodnotící komise v rámci zadávacích řízení 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6890/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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 stavební práce v otevřeném řízení "Obnova stromořadí v chodníku 
ulice Jahnova, Pardubice".  
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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/6891/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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 "Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, 
Pardubice" hodnotící komisi včetně náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
Ing. Jiří Lejhanec (František Brendl) 
Ing. Petr Škoda (Ing. Jan Dvořáček) 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6892/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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 
nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce v otevřeném řízení "Terminál Univerzita".  
Přílohu důvodové zprávy tvoří:  
1) Oznámení o zahájení zadávacího řízení, 
2) Zadávací dokumentace (textová část bez příloh) včetně návrhu smlouvy. 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6893/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 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 "Terminál Univerzita" hodnotící komisi včetně 
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náhradníků v tomto složení: 
Členové hodnotící komise (náhradníci) 
Bc. Jan Nadrchal (Ing. Martin Charvát) 
Ing. Petr Kvaš (PaedDr. Jan Mazuch) 
Ing. Tomáš Pelikán (Mgr. Vladimír Martinec) 
Ing. Petr Škoda (Ing. Jan Dvořáček) 
Ing. Jan Chvojka (Ing. Miroslav Čada) 

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

ORS 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6894/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 2 zákona               č. 134/2016 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky "Úpis a splacení akcií společnosti Vodovody a 
kanalizace Pardubice, a.s." zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) 
zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (kdy z technických důvodů neexistuje 
hospodářská soutěž, neboť veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem), o 
uzavření smlouvy s dodavatelem: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO: 60108631, s 
nabídkovou cenou ve výši 3.667.000,-- Kč. 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6895/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky 
zadávané v otevřeném řízení "Diskové pole a FC přepínače“, že ekonomicky nejvýhodnější 
nabídkou, na základě výsledku hodnocení nabídek hodnotící komisí, je nabídka dodavatele, který 
je vybrán k uzavření smlouvy: AUTOCONT a.s., Ostrava, IČO: 04308697,  s nabídkovou cenou ve výši 
1.990.000,-- Kč bez DPH; druhý v pořadí se umístil dodavatel XANADU a.s., Praha, IČO: 14498138, s 
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nabídkovou cenou ve výši 2.030.000,-- Kč bez DPH; třetí v pořadí se umístil dodavatel SoftwareONE 
Czech Republic s.r.o., Praha, IČO: 24207519, s nabídkovou cenou ve výši 2.298.962,-- Kč bez DPH. 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6896/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ruší 

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, zadávání 
veřejné zakázky malého rozsahu "Propojení ul. Kyjevská s ulicí Hlaváčova/ulicí kpt. Jaroše – návrh 
stavby", neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel neobdržel žádnou nabídku. 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6897/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

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 Zadávacího řádu veřejných zakázek (výjimky ze směrnice zadavatele – 
přímé zadání), zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Městský útulek Pardubice – návrh stavby v 
lokalitě Hůrka a Jámy“ dodavateli Sinc s.r.o., Pardubice, IČO: 28814878, s nabídkovou cenou ve výši 
308.550,-- Kč vč. DPH. 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6898/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Ruší 

podle zákona č. 128/2000 Sb. a v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, otevřené řízení v rámci nadlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce "Terminál Univerzita“, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím 
řízení není žádný účastník zadávacího řízení. 

15 
P a c h t – vodovodu a kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s. 

 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
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- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6899/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí vodovodu  – D 110 mm, dl. 1021,7 m a D 90 mm, dl. 1089,5 m (bez přípojek) celkem 
2111,2 m k propachtování akciové společnosti  Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., se sídlem ul. 
Teplého 2014, 530 02 Pardubice,  IČ: 601 08 631, za pachtovné 1000,- Kč/rok bez DPH , a to na dobu 
neurčitou. 
Vodovod se nachází na pozemcích 683/1, 699/7, 653/31, 699/1, 690/15, 690/1, 690/8, 680/38 a 
679/8 k.ú. Svítkov. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít pachtovní smlouvu v souladu s podmínkami uvedenými v bodě I. tohoto usnesení se 
společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 
60108631. 
 

T: do 31.3.2022 

Z: Ing. Martin Charvát 

    Ing. Miroslav Míča 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6900/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí splaškové kanalizace včetně čerpací stanice a výtlaku splašků (bez přípojek) k 
propachtování akciové společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem ul.Teplého 2014, 530 02 
Pardubice, IČ: 601 08 631 v tomto rozsahu: 
kanalizace DN 300 mm – 1360,2 m, DN 400 mm – 266,2 m – celkem 1.626,40 m. 
kanalizace se nachází na pozemcích 683/1, 690/8, 690/1, 690/15, k.ú.Svítkov 

čerpací stanice a výtlak splašků – výtlak d90 – 452,0 m, kabelové vedení 28,0 m se nachází na 
pozemkové parcele č. 683/1 k.ú. Svítkov 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít pachtovní smlouvu v souladu s podmínkami uvedenými v bodě II. tohoto usnesení se 
společností Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem ul. Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 
60108631. 
 

T: do 31.3.2022 

Z: Ing. Martin Charvát 

Ing. Miroslav Míča 

 

16 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v rámci zadávání veřejných zakázek - 

OIT 

 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Rozprava:  
- V. Ulrych: požádal o uvádění předpokládaných cen → P. Kvaš přislíbil předat info 

zpracovateli. 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6901/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-021 „Upgrade hardware včetně prodloužení podpory 
Flowmon“ dodavateli Mopos Communications, a.s, Pardubice V, Zelené Předměstí, Rokycanova 
2921, IČO: 26222396, s nabídkovou cenou 365 992,- Kč bez DPH (442 850,32 Kč včetně DPH). 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6902/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-16 "Prodloužení, sloučení a rozšíření licencí Check Point 
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včetně dodávky HW a migrace“ dodavateli ICZ a.s., Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, IČO: 
25145444, s nabídkovou cenou 1 606 813,- Kč bez DPH (1 944 243,73 Kč včetně DPH). 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6903/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-17 "Implementace Cisco Identity Services Engine pro 
kontroly přístupu do sítí včetně dodávky licencí“ dodavateli ICZ a.s., Praha 4, Nusle, Na hřebenech 
II 1718/10, IČO: 25145444, s nabídkovou cenou 319 490,- Kč bez DPH (386 582,90 Kč včetně DPH). 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6904/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-18 "Implementace infrastruktury voice služeb v rámci 
MS Teams“ dodavateli KPCS CZ, s.r.o., Praha 10, Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, 
IČO:27218848, s nabídkovou cenou 339 047,- Kč bez DPH (410 246,87 Kč včetně DPH). 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/6905/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-19 "Dodávka 46 ks notebooků s dokovací stanicí“ 
dodavateli TOPSOFT JKM spol. s r.o., Roudnice nad Labem, Jungmannova 1029, IČO:25403435, s 
nabídkovou cenou 858 991,- Kč bez DPH (1 039 379,11 Kč včetně DPH). 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/6906/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 
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Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 2 směrnice zadavatele, Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu č. OIT-VZMR-2021-15 "Dodávka 35 ks PC včetně implementace MECM“ 
dodavateli VERTIX s.r.o., Pardubice I, Bílé Předměstí, Štrossova 291, IČO: 02199939, s nabídkovou 
cenou 494 800,- Kč bez DPH (598 708,- Kč včetně DPH). 

17 
Revokace usnesení u schválené programové dotace 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6907/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/2496/2021 ze dne 21.10.2021, jímž 
bylo schváleno poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 
ve výši 80.000 Kč z Programu podpory kultury pro rok 2021 žadateli NOTATIO s.r.o., se sídlem: 
Salavcova 175, Rosice, 533 51 Pardubice, IČ: 03867137, na realizaci projektu "Zvuková izolace 
hudebního klubu Žlutý pes", a jímž bylo zároveň uloženo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této 
dotace uzavřít, a to z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu. 

 

18 
Dodatek koncesní smlouvy - Pardubické vánoční trhy 2021 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Po krátké diskusi byl návrh předkladatelem stažen. Důvodem jsou vládní opatření spojená 

s COVID-19. S firmou pořádající adventní trhy bude komunikováno se snahou vypořádat se 

s podmínkami v uzavřené Koncesní smlouvě. 

- V. Ulrych: navrhl podpořit stánkaře např. odkupem produktů pro e-shopy, aby provozovatelé 

nabídli výrobky v rámci kulturních institucí (Gampa, Infocentrum). Shrnul, že KHS kontroluje 

dodržování opatření, a proto nelze přejmenovat Adventní trhy na Farmářské. 

 

 

Návrh usnesení č. 001 byl stažen                
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I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Dodatek č. 5 ke Koncesní smlouvě mezi statutárním městem Pardubice a obchodní společností RK 

Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 26219140, uzavřené dne 6.8.2018 k 

zajištění realizace adventních trhů v Pardubicích (ve znění předchozích dodatků), na základě něhož se 

smluvní strany s přihlédnutím ke skutečnostem vyvolaným vývojem epidemiologické situace a po 

zvážení veškerých okolností a dopadů restriktivních opatření orgánů veřejné moci přijatých k ochraně 

obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 dohodly, že adventní trhy 

proběhnou dle upraveného harmonogramu. Dodatek č. 5 je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 5 ke Koncesní smlouvě mezi statutárním městem Pardubice a obchodní 

společností RK Invest s.r.o., se sídlem Dornych 420/2a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 26219140, uzavřené 

dne 6.8.2018 k zajištění realizace adventních trhů v Pardubicích (ve znění předchozích dodatků), dle 

bodu I. tohoto usnesení, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 

 

Z:  Ing. Martin Charvát, primátor města 

     Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

T:  3.12.2021 

 

19 
Plnění usnesení č. R/4249/2020 (nákup akcií DS a.s.) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

S ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích byla ze strany 

členů rady Petra Kvaše a Ludmily Ministrové podána informace o jejich poměru k projednávané věci. 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6908/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 

s ukončením jednání o odkupu akcií od Mgr. Petra Pucandla, které bylo iniciováno rozhodnutím 
Rady města Pardubice ze dne 21. 9. 2021, usnesením č. R/4249/2020 – citace:“ Rada města 
Pardubic ukládá jednat o odkup akciového podílu ve společnosti Dostihový spolek a.s. 
reprezentujícího 2,16 % od Mgr. Petra Pucandla po dokončení procesu navyšování základního 
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kapitálu s tím, že toto ukládací usnesení rady je zároveň předkládáno na nejbližší jednání 
zastupitelstva k vzetí na vědomí. Z: Jan Mazuch, T: 31. 1. 2021“.   

20 
Poskytnutí individuálních dotací z Programu podpory kultury 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6909/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 společnosti Czech 
marketing, s.r.o., se sídlem: Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25265652, 
na realizaci projektu "IL BOHEMO - adventní koncert" ve výši 10.000,- 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 společností Czech marketing, s.r.o., se sídlem: Sladkovského 433, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, IČ: 25265652, na realizaci projektu "IL BOHEMO - adventní koncert" ve výši 
10.000,- Kč. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch  
T: 31.12.2021 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6910/2021               (pro 8, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 společnosti DSi studio, 
s.r.o., se sídlem: Kaštanová 965/1, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ: 28795008, na realizaci projektu 
"Dokumentární film KRYCHLIČ" ve výši 30.000,- Kč. Dotace nebude poskytnuta v režimu "de 
minimis". 
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II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury pro rok 2021 se 
společností DSi studio, s.r.o., se sídlem: Kaštanová 965/1, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČ: 28795008, 
na realizaci projektu "Dokumentární film KRYCHLIČ" ve výši 30.000,- Kč. 
Z: Mgr. Ivana Liedermanová, PaedDr. Jan Mazuch  
T: 31.12.2021 

21 
Odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku Východočeského divadla 

Pardubice 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6911/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku pořízeného příspěvkovou organizací 
Východočeské divadlo Pardubice se sídlem U Divadla 50, 531 62 Pardubice, IČ: 00088358. Odpisové 
plány jsou přílohou č. 1 - č. 7 tohoto usnesení. 

22 
Kapacita základní školy 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6912/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 
Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, a to z 815 na 785 žáků s nejbližší možnou účinností. 

23 
Odměny ředitelů příspěvkových organizací ve školství a zdravotnictví 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6913/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

vyplacení mimořádné odměny ředitelům zřizovaných příspěvkových organizací ve školství  a 
zdravotnictví ve výši dle návrhu. 

Příloha obsahuje citlivé údaje, proto nebude zveřejněna. 

 

24 
Stanovisko ke změně kapacity ZŠ a MŠ Klas 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6914/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 

se změnou nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní 
škola a mateřská škola KLAS s.r.o., a to ze 75 na 125 žáků v základní škole. 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6915/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 

se změnou nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní 
škola a mateřská škola KLAS s.r.o., a to ze 20 na 30 dětí v mateřské škole. 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6916/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Souhlasí 

se změnou nejvyššího povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a mateřská škola KLAS s.r.o., a to z 95 na 155 stravovaných ve školní jídelně. 

25 
Odměna řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6917/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí odměny řediteli příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic zřízené 
statutárním městem Pardubic dle výše uvedené v příloze č.1, usnesení č.1. 

Příloha obsahuje citlivé údaje, proto nebude zveřejněna. 
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26 
Odpisové plány dlouhodobého majetku - Základní umělecká škola Pardubice - 

Polabiny, Lonkova 510 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6918/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

odpisové plány dlouhodobého majetku pořízeného příspěvkovou organizací Základní uměleckou 
školou Pardubice-Polabiny, Lonkova 510, 530 09 Pardubice, IČ 72566639. Odpisové plány jsou 
přílohou tohoto usnesení. 

27 
Souhlas zřizovatele s přijetím finančního daru v rámci projektu Obědy pro děti 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6919/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 

předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 3.808,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, za účelem uhrazení stravného 
pro 1 žákyni v období od 1.1.2022 do 30.6.2022. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

oznámit Základní škole Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, udělení souhlasu s přijetím účelové 
určeného finančního daru 3.808,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4,140 00 
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Praha 4, IČ: 24231509, v rámci  projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 1 žákyni 
v období od 1.1.2022 do 30.6.2022. 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6920/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Uděluje 

předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 3.840,- Kč od Women for Women, 
o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, v rámci projektu Obědy pro děti 
prostřednictvím Základní školy Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, za účelem uhrazení stravného 
pro 1 žákyni v období od 1.1.2022 do 30.6.2022. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

oznámit Základní škole Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287, udělení souhlasu s přijetím účelové 
určeného finančního daru 3.840,- Kč od Women for Women, o.p.s., Vlastislavova 152/4,140 00 
Praha 4, IČ: 24231509, v rámci  projektu Obědy pro děti za účelem uhrazení stravného pro 1 žákyni 
v období od 1.1.2022 do 30.6.2022. 

28 
Revokace usnesení č.R/6756/2021 - Kapacita školní jídelny 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

- - Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6921/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Mění 

stávající text usnesení č. 'R/6756/2021' na 850 stravovaných na text na 780 stravovaných. Ostatní 
text zůstává beze změny. 

29 
Program XXXVII. zasedání ZmP dne 16.12.2021 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP 
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- Po diskusi byly doplněny některé nové body a doporučeno svolat začátek zasedání na 9:00 

hodin. Dále byl schválen hybridní způsob účasti (viz usn. R/6923/2021). 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6922/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

návrh programu nadcházejícího XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 16.12.2021 
včetně předkladtelů takto: 
 

1. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 

2. Schválení investičního záměru Areál koupaliště Cihelna 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

3. Střednědobý výhled rozpočtu města Pardubic na roky 2022-2026 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

4. Informace o schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2021 a jeho skutečném 
plnění 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

5. XII. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2021 - rozpočtová opatření 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

6. Vyčleňovací usnesení v rozpočtech města Pardubic na roky 2022 a 2025 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

7. Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na rok 2022 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

8. Navýšení úvěrového rámce 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

9. Návrh rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2022 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

10. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 

 

11. Žádost společnosti TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. o snížení částky za bezesmluvní užívání 
pozemku 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
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12. Revokace usnesení - pozemky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

13. Dohoda o splátkách dluhu 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

14. Smlouva o poskytnutí dotace formou vyrovnávací platby pro PAP PARDUBICE o.p.s. na rok 2022 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

15. Darovací smlouvy - přístřešky 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

16. Snížení nájemného - EHSF s.r.o. (nebytový prostor v areálu čp. 324 J. Palacha) 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

17. Záměr nové regulace provozování hazardních her na území města 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

18. Volba nové přísedící Okresního soudu v Pardubicích 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

19. Pojmenování veřejného prostranství 
P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

20. Bytové družstvo Poseidon 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

21. Bytové družstvo Dubina 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

22. Revokace usnesení u schválené programové dotace 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

23. Dodatek č.7 Příkazní smlouvy na provozování veřejných pohřebišť se SmP a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

     Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 

24. Strategie rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko pro období 2022 - 2026 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

25. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města, Pravidla pro poskytování dotací z dotačních 
programů roce 2022 a Pravidla pro poskytování dotací z rezerv Rady města Pardubic, primátora a 
náměstků 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

     Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

26. Akcionářské záležitosti VAK Pardubice a.s. 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
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27. Plnění usnesení R/4249/2020 (nákup akcií DS a.s.) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

28. Pardubická plavební a.s. (návrh změn ve složení orgánů) 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

 

29. Dodatek č. 9 smlouvy o poskytování služeb se SmP a.s. - Služby svozu a odstraňování odpadu 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 

30. Memorandum o spolupráci podpůrných subjektů inovační infrastruktury Pardubického kraje 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 

31. Zrušení obecně závazné vyhlášky o povinném hubení hlodavců 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 

32. Dodatek zřizovací listiny Sociálních služeb města Pardubic 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

33. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

 

34. Smlouva o poskytnutí dotace na provozování OML Arnošt z Pardubic 

P: Pelikán Tomáš, zastupitel města 

     Kvaš Petr, náměstek primátora 

 

35. Návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

P: Kutílek Jakub, předseda kontrolního výboru 

 

36. Dopravní opatření - ulice 17. listopadu  
P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

 

37. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

 

38. Diskuse 

 

Informativní zprávy: 
 

Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

 

Výhled finanční náročnosti odpadového hospodářství v roce 2022 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 

 

Aktuální informace k výstavbě Tesla Kyjevská + vazby v okolí 
P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6923/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Rozhodla 

že na XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic dne 16.12.2021 v souladu s platným Jednacím 
řádem Zastupitelstva města Pardubic bude členům ZmP umožněn distanční způsob účasti. 

30 
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb se společností Služby města Pardubic 

a.s. 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6924/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 6 "Smlouvy o poskytování služeb – služby provozu systému varování na území 
města Pardubic" mezi statutárním městem Pardubice, IČ 274046 a akciovou společností Služby 
města Pardubic, IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 6 "Smlouvy o poskytování služeb – služby provozu systému varování na území 
města Pardubic" mezi statutárním městem Pardubice, IČ 274046 a akciovou společností Služby 
města Pardubic, IČ 25262572, se sídlem Hůrka 1803, Pardubice. 

31 
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele – KP 

 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí KP 

- Bez doplňujících informací 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6925/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Zajištění fotomateriálu pro Radniční zpravodaj, časopis To jsou Pardubice a zajištění 
fotodokumentace z významných akcí konaných městem Pardubice a významných akcí na území 
města Pardubic v roce 2022“ dodavateli Tomáš Kubelka, Javorné 17, 538 25 Horní Bradlo, IČ: 
88065332, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

zajistit vystavení celoroční objednávky na dodavatele Tomáš Kubelka, Javorné 17, 538 25 Horní 
Bradlo, IČ: 88065332, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH.  
T: 15. 1. 2022 

Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/6926/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Zajištění ozvučení a nahrávání Zastupitelstev města Pardubic a zajištění ozvučení a 
nahrávání zvláštních zasedání rad města a prezentačních akcí města dle požadavků organizačního 
oddělení MmP v roce 2022" dodavateli MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, IČ: 
01863045 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

zajistit vystavení objednávky na dodavatele MINISTR SYSTEMS s.r.o., Pod Hrází 91, 530 02 Spojil, 
IČ: 01863045 s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH. 
T: 15. 1. 2022 

Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/6927/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 
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I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Zajištění občerstvení při akcích města v budovách magistrátu, akcích města a dalších 
akcích mimo budovy magistrátu a konzumace v restauraci Bonté restaurant na Masarykově 
náměstí 1458 v Pardubicích v roce 2022" dodavateli BONTÉ CLASS, s.r.o., Mezi Mosty 711, 533 04 
Sezemice, IČ: 275 50 192 ve výši maximálně do 195.000,-- Kč bez DPH. 

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

zajistit vystavení celoroční objednávky na uvedené služby na dodavatele BONTÉ CLASS, s.r.o., Mezi 
Mosty 711, 533 04 Sezemice, IČ: 275 50 192 ve výši maximálně do 195.000,- Kč bez DPH. 
Z: R. Jelínek, vedoucí KP 

T: 31. 12. 2021 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/6928/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Rozhodla 

podle zákona č. 128/2000 Sb., v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
na základě čl. 14 odst. 4 a 5 Zadávacího řádu veřejných zakázek, o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu "Uveřejnění inzerce v tištěných, elektronických i internetových médiích vydavatelského 
domu skupiny MAFRA, a.s. v roce 2022“ dodavateli MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 
5, IČ: 45313351, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,- Kč bez DPH.   

II. Rada města Pardubic 

Ukládá 

zajistit vystavení rámcové objednávky na uvedené služby na dodavatele  MAFRA, a.s., Karla Engliše 
519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, s nabídkovou cenou ve výši maximálně do 195.000,- Kč bez 
DPH v roce 2021.  
Z: Radim Jelínek, vedoucí KP 

T: 15. 1. 2022 

32 
Schválení záměru – nepeněžitý vklad do společnosti Vodovody a kanalizace 

Pardubice a.s. 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- Ke zprávě byl přizván A. Uchytil, vedoucí právního odd. KP. Konstatováno, že MV ČR 

doporučilo vyvěšení záměru před rozhodnutím ZmP. 
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Bez rozpravy 
 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/6929/2021               (pro 9, proti 0, nehl. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zákona o obcích v platném znění zveřejnění záměru vložit do 
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s." IČO: 60108631, sídlem Pardubice – Zelené 
Předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 (dále jen společnost) nepeněžitý vklad, který tvoří tento 
majetek města Pardubice:  
Infrastrukturní majetek - sítě technické infrastruktury: vodovod (Marcipánka), kanalizace 
(Marcipánka), revizní šachty kanalizace (Marcipánka), Na Spravedlnosti – kanalizace stoka A-1, Na 
Spravedlnosti – kanalizace stoka A-2-1 a Na Spravedlnosti – revizní šachty kanalizace v k.ú. a obci 
Pardubice a ZTV Doubravice vodovod řad A, ZTV Doubravice vodovod řad B, ZTV Doubravice 
vodovod řad C,D, SO 04 kanalizace stoka 1, SO 04 kanalizace revizní šachty, SO 05 kanalizace revizní 
šachty, SO 05 kanalizace stoka S1, SO 05 kanalizace stoka S1, SO 05 kanalizace stoka S2, SO 05 
kanalizace stoka S2-1 a SO 05 kanalizace stoka S2-1-A v k.ú. Doubravice a obci Pardubice, 
infrastrukturní majetek byl oceněn znaleckým posudkem č. 3258-01-2021 zpracovaným soudním 
znalcem Ing. Jaroslavem Mrázkem dne 7.1.2021 hodnotou 5,653.360,- bez DPH. 

32 
Diskuse 

V. Ulrych: požádal o aktuální informace k situaci v základních školách v souvislosti s COVID-19 

→ reagoval J. Rychtecký: aktuálně chybí  ve stavu 100 pedagogů v ZŠ, výuka probíhá hybridně, což je 

velmi náročné. V rámci  možné metodiky MZ a MŠKS by bylo výhodnější u žáků 4. až 9. tříd, kde je 

méně než 50% přítomných prezenčně, přejít na distanční výuku. Technicky jsou školy zabezpečené 

nadstandardně, vybavení je ve správě OIT magistrátu. Velkým problémem je omezení kapacit PCR 

testování a dlouhé čekací lhůty na výsledky. Řeší se navýšení kapacit →V. Ulrych: nabídl kapacity v 

Multiscanu. 

 
V. Ulrych: vznesl dotaz na projekt rekonstrukce nám. Republiky → reagoval P. Kvaš s tím, že v rámci 

projektu revitalizace ulice Kostelní vznikl návrh na rekonstrukci východní části nám. Republiky. Návrh 

byl předložen komisi pro urbanismus a architekturu a komisi dopravní, které k němu daly stanoviska. 

Až bude jasné, jak bude vypadat celek, bude dopracováno. 

R. Jelínek: informoval, že se na něj obrátila G. Křížková, tajemnice MO I, se žádostí o metodickou 

pomoc v rámci zrušených vánočních trhů → doporučeno kontaktovat J. Turka, vedoucího KT. 
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Schůze byla ukončena ve 12:20 hodin 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Petr  K v a š  
první náměstek primátora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan  M a z u c h   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Ludmila  M i n i s t r o v á        
__________________________________________________________________________________ 
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Pardubice 01.12.2021      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Alena Pešková, organizační odd. KP 
Originál (46 stránek) zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou 
být na webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
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Smlouva o poskytování slu!eb 

(Slu!by provozu MKS) 

 

číslo smlouvy objednatele:1/2021 

číslo smlouvy poskytovatele: 0050242020 

 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník, v platném znění 
 
 
Smluvní strany: 
 

Statutární město Pardubice 

Městská policie Pardubice 

Sídlo:   Pernerova 443, Pardubice 530 02 
IČ:   00274046 
DIČ:   c200274046 
Bankovní spojení:  Komerční banka  a.s. 
Číslo účtu:               326561/0100 
Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Bc. Rostislavem Hüblem, ředitelem  
Zastoupeno ve věcech plnění smlouvy: 
Bc. Rostislav Hübl 
 
(dále té": „objednatel“) 

 
a  
 
Obchodní firma: Slu!by města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vlo"ka 1527 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Ale#em Kopeck!m, místopředsedou představenstva 
Zastoupená ve věcech plnění smlouvy: 
Milanem Ry#ánem, vedoucím divize Veřejné osvětlení 
 
(dále té": „poskytovatel“) 
 

uzavírají ní!e uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování slu!eb. 

 

I. Předmět smlouvy 

1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí poskytovat slu"by, které spočívají 
v poskytnutí spolupráce při zavádění a při zaji#tění provozu „Městského kamerového systému na území statutárního 
města Pardubic (dále MKS) za dále sjednan!ch podmínek a v případn!ch jin!ch dohodnut!ch činnostech (dále té": 
„slu"by provozu MKS“).  

2. Objednatel si zajistí na základě souhlasného stanoviska poskytovatele na své náklady a nebezpečí instalaci stanice 
MKS na poskytovatelovy sto"áry VO. Pokud bude součástí umístění i připojení stanice MKS, zajistí objednatel na 
své náklady a nebezpečí zřízení přípojky elektřiny spočívající v instalaci ji#tění na sto"árovou svorkovnici VO a 
přívodního napájecího kabelu do stanice MKS dle dále uveden!ch podmínek. Elektro přípojkou pro účely této 



2. strana 
 

smlouvy se rozumí ta část, která začíná odbočením el. vedení od souboru veřejného osvětlení, přes pojistkové ji#tění 
a končí na svorkovnici koncové stanice MKS. 

3. Poskytovatel zavazuje poskytovat slu"by v souladu s touto smlouvou, objednatel se zavazuje za provedené slu"by 
zaplatit poskytovateli sjednanou cenu. 

 

II. Práva a povinnosti objednatele 

1. Objednatel bude provádět pravidelné revize elektropřípojek připojen!ch ze souboru veřejného osvětlení k systému 
MKS ve 4let!ch lhůtách v souladu s platn!mi ČSN.  

2. Objednatel se zavazuje, "e předá poskytovateli zákres (situační plánky) umístění MKS do provozu a dále té" seznam 
jednotliv!ch koncov!ch prvků MKS. Zároveň objednatel předá poskytovateli v!chozí a následné revizní zprávy 
k jednotliv!m zařízením MKS, která jsou předmětem poskytovan!ch slu"eb dle této smlouvy. V případě nedodr"ení 
tohoto závazku objednatele, neposkytne poskytovatel souhlasné stanovisko k instalaci dal#í stanice MKS, pokud 
objednatel nepředá materiály uvedené v předchozí větě poskytovateli ani na základě v!zvy, je poskytovatel 
oprávněn stanici MKS u ní" nebude revizní zpráva dodána deinstalovat. 

3. Objednatel bude poskytovatele informovat o záměru realizovat jednotlivé etapy v!stavby MKS, a to v"dy nejpozději 
v měsíci červnu kalendářního roku, v něm" je realizace plánována, tak aby bylo mo"né v předstihu projednat 
mo"nost realizace.  

4. V případě, "e prvky MKS nebude mo"né na objednatelem zam!#lené sto"áry veřejného osvětlení umístit, uhradí 
objednatel náklady spojené s nezbytn!mi úpravami (např. v!měnu sto"áru). 

5. Objednatel se zavazuje, "e instalace koncov!ch prvků MKS na sto"árech veřejného osvětlení bude provedena 
s odbornou péčí a způsobem co mo"ná nejvíce #etrn!m ke sto"árům veřejného osvětlení.  

6. Objednatel uhradí ve#keré #kody, které by při této činnosti na majetku poskytovatele vznikly, a to přednostně 
uvedením do původního stavu. 

7. Objednatel se zavazuje, "e před ka"d!m vstupem do zařízení poskytovatele bude prokazatelně předem informovat 
poskytovatele tak, aby se přede#lo mo"nému úrazu el. proudem. 

 

III.  Práva a povinnosti poskytovatele 

1. Poskytovatel se zavazuje, "e ke splnění účelu této smlouvy zajistí slu"by provozu MKS v souladu s podmínkami 
této smlouvy.  

2. V rámci poskytování slu"eb provozu MKS poskytovatel: 
a) Umo"ní osazení systému MKS na sto"árech souboru veřejného osvětlení za dodr"ení technick!ch podmínek 

dále uveden!ch ve smlouvě. 
b) Zajistí dodávku elektrické energie ze souboru veřejného osvětlení do elektro přípojek veden!ch k jednotliv!m 

napájecím zařízením systému MKS, a to v re"imu svícení veřejného osvětlení.  
3. Poskytovatel bude objednatele, resp. zástupce objednatele ve věcech technick!ch, informovat o zam!#len!ch 

rekonstrukcích veřejného osvětlení, na kter!ch je umístěno zařízení MKS.  
4. Poskytovatel bude neprodleně informovat objednatele, tj. městskou policii Pardubice, v"dy pokud budou sto"áry 

veřejného osvětlení, na nich" jsou umístěny koncové prvky MKS, odpojeny od napájení elektrickou energií na dobu 
del#í ne" 48 hodin, a to min. 24 hodin před tímto odpojením nebo neprodleně po zji#tění, pokud nepůjde o plánované 
odpojení. 

 

IV. Technické podmínky pro instalaci systému MKS 

1. Technické podmínky, které se objednatel zavazuje dodr"et při instalaci systému a zařízení MKS : 
a) Objednatel uhradí náklady za elektrickou energii odebranou koncov!mi prvky zařízení MKS. Náklady za 

odebranou elektrickou energii budou vypočteny dle spotřeby jednoho koncového prvku MKS.  
b) Maximální příkon jednoho koncového prvku MKS je 100W a tento příkon bude pou"it pro v!počet spotřeby 

elektřiny při provozu, kter! je shodn! s provozem VO tj. 4 100hod/rok. 
c) Na základě statick!ch v!počtů objednatel umístí na předem dohodnuté sto"áry maximálně 1 ks stanice MKS a 

1 ks kamery o celkové váze do 20 kg. 
d) Odbočení elektro přípojky ve sto"áru VO na svorkovnici bude provedeno přes pojistku E27 - 6A, IP 20 

upevněnou na svorkovnici. 
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e) Propojení bude provedeno kabelem CYKY 3C x 1,5. 
f) Prostup sto"árem bude opatřen antikorozním nátěrem a utěsněn silikonov!m tmelem. 
g) Skříň koncového prvku MKS a kamery budou upevněny ke sto"áru VO pomocí nerezového systému Bandimex, 

tak aby nedocházelo k po#kozování sto"áru VO.  
2. Objednatel se dále zavazuje, "e ve#keré práce na zařízení poskytovatele budou prováděny dle platn!ch právních a 

technick!ch norem a v souladu se zásadami bezpečnosti práce. Případné #kody vzniklé nedodr"ení v!#e uveden!ch 
ujednání tohoto článku smlouvy jdou k tí"i objednatele. 

 

V. Termín plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat slu"by podle této smlouvy celoročně.  
2. Při posuzování poskytování slu"eb z hlediska jejich včasnosti a způsobu plnění budou brány na zřetel vlivy počasí 

a klimatick!ch podmínek a případné zásahy vy##í moci. 
 

VI. Cena za slu!by 

1. Cena za slu"by provozu MKS vychází z jednotkov!ch cen jednotliv!ch druhů prací, slu"eb a ceny za elektrickou 
energii. Objem a rozsah slu"eb provozu MKS a cena za slu"by pro kalendářní rok 2022 jsou sjednány ve v!#i 
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

 Počet a umístění  stanic MKS na sto"árech VO v majetku poskytovatele, které jsou napájen!ch elektřinou ze 
souboru VO je dále uveden v příloze č. 2 této smlouvy. 

2. Počet a umístění stanic MKS na sto"árech VO v majetku poskytovatele, které nejsou napájeny elektřinou ze souboru 
VO je dále uveden v příloze č. 3 této smlouvy. 

3. Objem a rozsah slu"eb provozu MKS a ceny za slu"by pro následující období budou ujednány písemn!m dodatkem 
k této smlouvě, ve v!#i uvedené v příloze dodatku této smlouvy. V této příloze bude v"dy uveden objem a rozsah 
slu"eb provozu MKS. Objednatel se zavazuje zaplatit poskytovateli úhradu za plnění této smlouvy v částce 
schválené v rozpočtu objednatele na příslu#n! kalendářní rok podle písemného dodatku této smlouvy na příslu#n! 
kalendářní rok. V případě, "e rozpočet objednatele na příslu#n! kalendářní rok nebude schválen a bude platit 
rozpočtové provizorium, budou do schválení rozpočtu objednatele platit podmínky z přede#lého kalendářního roku, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud takto určená cena za slu"by bude ni"#í ne" cena upravená podle 
v!#e průměrné roční inflace za předcházející kalendářní rok vyhlá#ené Česk!m statistick!m úřadem, smluvní strany 
se dohodnou na sní"ení rozsahu či objemu jednotliv!ch konkrétních plnění předmětu této smlouvy. Tato změna 
bude zachycena v písemném dodatku této smlouvy. 

4. V případě, "e nedojde k dohodě o v!#i ceny za slu"by na příslu#n! kalendářní rok, smluvní strany si ujednali cenu 
za slu"by ve v!#i ceny v přede#lém kalendářním roce upravená podle v!#e průměrné roční inflace za předcházející 
kalendářní rok vyhlá#ené Česk!m statistick!m úřadem. Toto ustanovení nelze pou"ít v případě uvedeném 
v přede#lém odstavci 3. tohoto článku IV. smlouvy. 

5. Pokud dojde v průběhu kalendářního roku k nav!#ení počtu provozovan!ch koncov!ch stanic MKS o více ne" 5 %, 
budou smluvní strany jednat o dodatku k této smlouvě, kter! toto nav!#ení odpovídajícím způsobem zohlední. 

6. Dojde-li v důsledku změny právní úpravy, případně změny v!kladu právní úpravy, dále v důsledku změny nebo 
upřesnění po"adavků objednatele nebo příslu#ného orgánu veřejné správy, která bude mít za následek změnu 
způsobu nebo postupů provádění slu"by podle této smlouvy, anebo dojde-li ke změně cen nákladů na straně 
poskytovatele, které budou mít prokazateln! vliv na ceny slu"eb poskytovan!ch podle této smlouvy, zavazují se 
smluvní strany jednat o úpravě ceny za slu"by a na základě v!sledku jednání té" uzavřít dohodu o tomu odpovídající 
změně ceny za slu"by. 

 

VII. Platební podmínky 

1. Poskytovatel v"dy nejpozději do konce kalendářního měsíce ledna, dubna, července a října vystaví a doručí 
objednateli dílčí fakturu za plnění podle této smlouvy uskutečněná v přede#lém kalendářním čtvrtletí. 

2. Faktury – daňové doklady musí obsahovat té" tyto nále"itosti: 
- označení faktury a číslo 
- název a sídlo poskytovatele, název a sídlo objednatele 
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- předmět plnění 
- cenu plnění (fakturovanou částku) 
- rozpis poskytnut!ch slu"eb 
- označení smlouvy, podle které se provádí fakturace 

3. Případné práce a slu"by nad rámec této smlouvy (vícepráce) budou provedeny poskytovatelem na základě 
objednávky vystavené objednatelem po předchozím projednání a odsouhlasení oběma smluvními stranami. Úhrada 
těchto prací po jejich odsouhlasení objednatelem bude provedena na základě samostatn!ch faktur vystaven!ch 
poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn tyto práce účtovat (fakturovat) v termínech uveden!ch v této smlouvě. 

4. Faktura je splatná do 14 dní od prokazatelného doručení řádné a bezvadné faktury objednateli. Za okam"ik úhrady 
fakturované částky se pova"uje okam"ik, kdy bude příslu#ná částka připsána na účet poskytovatele. Faktury lze 
doručit té" elektronicky na adresu: 

5. Poskytovatel prohla#uje, "e není nespolehliv!m plátcem daně z přidané hodnoty. Objednatele provede úhradu ve 
splatnosti na účet poskytovatele uveden! na faktuře za předpokladu, "e poskytovatel nebude ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění zveřejněn! správcem daně jako nespolehliv! plátce. Pokud poskytovatel bude zveřejněn! 
správcem daně jako nespolehliv! plátce, objednatel uhradí poskytovateli pouze částku ve v!#i základu daně a DPH 
bude odvedeno místně příslu#nému správci daně poskytovatele. 

 
6. Objednatel bude platit fakturovanou částku na ten účet poskytovatele, kter! je správcem daně zveřejněn způsobem 

umo"ňujícím dálkov! přístup ve smyslu §109 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty. Jestli"e bude na 
faktuře uveden jin! účet poskytovatele, ne" účet poskytovatele, kter! je správcem daně zveřejněn způsobem 
umo"ňujícím dálkov! přístup (dále té" jen „nezveřejněn! účet“), bere poskytovatel na vědomí, "e objednatel zaplatí 
na nezveřejněn! účet pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet správce daně. O takovémto 
postupu objednatel dodatečně písemně poskytovatele informuje. 

 

VIII. Ostatní ujednání 

1. Objednatel má právo prostřednictvím oprávněného zástupce vyzvat poskytovatele k účasti na namátkové kontrole 
plnění slu"eb: 
a) při zji#tění zjevn!ch nedostatků neprodleně, 
b) 1x za Q dle vlastního uvá"ení s tím, "e termín kontroly oznámí poskytovateli 72 hodin předem. 

2. Poskytovatel je povinen zajistit oprávněného zástupce na provedení kontroly poskytování slu"eb v rozsahu 
uvedeném v přede#lém odstavci. Poskytovatel je oprávněn vyzvat objednatele ke kontrole poskytování slu"eb.  

3. Vady a nedostatky zji#těné objednatelem bezprostředně po poskytnutí jednotliv!ch slu"eb se poskytovatel zavazuje 
odstranit bez zbytečného odkladu od okam"iku jejich oznámení objednatelem. 

4. Poskytovatel neodpovídá objednateli za #kody či vady na poskytnut!ch slu"bách způsobené vy##í mocí. Pro účely 
této smlouvy se za vy##í moc pova"ují případy spočívající v mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a 
nezaviněné události, která nastala nezávisle na vůli stran. Za vy##í moc smluvní strany pova"ují zejména válku, 
mobilizaci, občanské nepokoje, stávky, "ivelné pohromy, mimořádně nepříznivé klimatické a povětrnostní vlivy, 
náhlé poruchy, v!padky dodávek elektrické energie, působení přírodních vlivů, zvířat a podobně. Poskytovatel 
neodpovídá za #kody či vady způsobené na poskytovan!ch slu"bách třetími osobami, a to i v případech, kdy 
konkrétní viník nebude zji#těn. Poskytovatel v případech uveden!ch v tomto odstavci není v prodlení s řádn!m 
prováděním slu"eb a objednatel nemů"e vůči poskytovateli uplatňovat jakékoli sankce, zejména smluvní pokutu 
nebo uplatnění práv z poru#ení smlouvy či vadného plnění. Odpovědnost poskytovatele za #kody či vady na 
poskytnut!ch slu"bách v#ak nevylučuje překá"ka, která vznikla teprve v době, kdy poskytovatel ji" byl v prodlení 
s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodářsk!ch poměrů. 

5. Poskytovatel při poskytování slu"eb dodr"í platné právní předpisy včetně předpisů o BOZP. 
6. Poskytovatel prohla#uje, "e si řádně prověřil podmínky pro plnění této smlouvy, "e v#echny technické, organizační 

a dodací podmínky poskytnutí slu"eb zahrnul do ceny za slu"by a "e ve#keré po"adavky na objednatele uplatnil v 
této smlouvě o poskytnutí slu"eb. 

7. Poskytovatel prohla#uje, "e má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejím" předmětem je 
poji#tění odpovědnosti poskytovatele z provozní činnosti s limitem pojistného plnění pro základní rozsah poji#tění 
nejméně ve v!#i 10.000.000,- Kč. Poskytovatel se zavazuje, "e po celou dobu trvání této smlouvy bude poji#těn ve 
smyslu tohoto ustanovení. Doklad o poji#tění je poskytovatel povinen na po"ádání předlo"it objednateli. 
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IX. Součinnost objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytovat poskytovateli ve#kerou součinnost, kterou lze po"adovat k plnění závazků 
poskytovatele podle této smlouvy. 

 

X. Sankce 

1. V případě nesplnění povinností objednatele uveden!ch v článku II. a IV. této smlouvy je poskytovatel oprávněn 
po"adovat vůči poskytovateli smluvní pokutu v ka"dém jednotlivém případě ve v!#i 100,- Kč za ka"dé jednotlivé 
poru#ení smluvní povinnosti, v celkovém součtu u v#ech případů nejv!#e 2.000,- Kč za jeden kalendářní měsíc, 
vyjma případů uveden!ch v článku VII., odstavci 4. této smlouvy. 

2. V případě nesplnění povinností poskytovatele uveden!ch v článku III. této smlouvy je poskytovatel oprávněn 
po"adovat vůči objednateli smluvní pokutu v ka"dém jednotlivém případě ve v!#i 100,- Kč za ka"dé jednotlivé 
poru#ení smluvní povinnosti, v celkovém součtu u v#ech případů nejv!#e 2.000,- Kč za jeden kalendářní měsíc.  

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za slu"by poskytnuté podle této smlouvy je poskytovatel 
oprávněn po"adovat vůči objednateli úrok z prodlení ve v!#i 0,05 % z fakturované částky za ka"d! den prodlení. 

 

XI. Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu neurčitou. 
2. Právní vztah zalo"en! touto smlouvou lze ukončit: 

a) dohodou smluvních stran, 
b) v!povědí smlouvy jednou smluvní stranou z důvodu podstatného poru#ení této smlouvy stranou druhou; nutnou 

podmínkou pro uplatnění v!povědi z tohoto důvodu je nerespektování prokazatelného vyzvání druhé strany ke 
smírnému vyře#ení nesplněn!ch povinností vypl!vajících z této smlouvy, 

c) v!povědí ze strany objednatele v případě, "e poskytovatel přestane b!t osobou, která vykonává převá"nou část 
své činnosti ve prospěch objednatele a ve které má objednatel v!lučná majetková práva. 

3. Za podstatné poru#ení smlouvy obě smluvní strany pova"ují: 
a) prodlení s úhradou faktur del#í ne" 3 měsíce, nebo 
b) prodlení s plněním konkrétního termínu poskytnutí slu"by del#ím ne" 1 měsíc. 

4. V!povědní doba při v!povědi se sjednává tříměsíční a začne bě"et od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
ve kterém byla v!pověď druhé smluvní straně doručena. 

5. V případě ukončení smluvního vztahu poskytovatel provede odpojení elektro přípojek ze zařízení MKS a objednatel 
zajistí #etrn!m způsobem demontá" a sejmutí zařízení MKS ze sloupů veřejného osvětlení, a to nejpozději do 30 
dnů ode dne doručení písemné v!zvy poskytovatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohla#ují, "e obsah smlouvy je pro ně dostatečně určit! a srozumiteln!, "e smlouva byla sepsána 
na základě pravdiv!ch údajů a vyjadřuje jejich vá"nou vůli, na důkaz čeho" připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a v#ech nále"itostech, které smluvní strany měly a 
chtěly ve smlouvě ujednat, a které pova"ují za důle"ité pro závaznost této smlouvy. $ádn! projev smluvních stran 
učiněn! při jednání o této smlouvě ani projev učiněn! po uzavření této smlouvy nesmí b!t vykládán v rozporu s 
v!slovn!mi ustanoveními této smlouvy a nezakládá "ádn! závazek "ádné ze stran. 

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je mo"né jen formou písemn!ch vzestupně číslovan!ch dodatků podepsan!ch 
zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, "e § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občansk! zákoník, ve 
znění pozděj#ích předpisů, se nepou"ije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je mo"né pouze formou písemn!ch 
dodatků podepsan!ch oběma smluvními stranami. Mo"nost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 
Za písemnou formu není pro tento účel pova"ována v!měna e-mailov!ch či jin!ch elektronick!ch zpráv. Neplatnost 
dodatků z důvodu nedodr"ení formy lze namítnout kdykoliv, a to i kdy" ji" bylo započato s plněním. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nich" ka"dá strana obdr"í dvě vyhotovení. 
5. Poskytovatel prohla#uje, "e je povinn!m subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) zákona 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. Pokud se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, dohodly 
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se smluvní strany, "e smlouvu uveřejní poskytovatel. Poskytovatel uveřejní smlouvu vyjma poskytovatelem 
zvolen!ch údajů a informací, jejich" vyloučení, resp. znečitelnění zákon o registru smluv a navazující právní 
předpisy připou#tí. Pro případ předejití pochybnostem objednatel prohla#uje, "e je poskytovatel oprávněn uveřejnit 
ve#ker! obsah smlouvy a "e není v tomto směru vázán "ádn!mi pokyny objednatele; to platí i tehdy, není-li 
povinnost uveřejnění smlouvy zákonem o registru smluv stanovena nebo je-li sporná a poskytovatel přesto smlouvu 
v registru smluv uveřejní. V#echna ujednání tohoto odstavce se uplatní i pro případné přílohy smlouvy, její dodatky 
i pro smlouvy uzavřené na jejím základě. 

6. Smlouva nab!vá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 1. 1. 2022. Pro 
případ, "e bude smlouva podepsána pozděj#ího dne, smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohla#ují, "e ujednání 
v této smlouvě se budou vztahovat i k období od 1. 1. 2022 do nabytí účinnosti smlouvy. 

 
Přílohy:  

1. Objem prací a sjednaná cena pro kalendářní rok 2022 
2. Umístění zařízení MKS v majetku městské policie Pardubice na sto"árech SmP a.s. napájen! elektřinou 
3. Umístění zařízení MKS v majetku městské policie Pardubice na sto"árech SmP a.s. nenapájen! elektřinou 
4. V!kres „Umístění kamery na sloup VO“ s podmínkami pro instalaci a připojení 
 

 
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne .................................. 
 
 
Za objednatele      Za poskytovatele 
 
 
 
 
.................................................................             ................................................................. 
Bc. Rostislav Hübl     Ing. Ale# Kopeck! 
ředitel       místopředseda představenstva 
 



NÁJEMNÍ SMLOUVA 
uzavřená podle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů  
 
 

Dopravní podnik města Pardubic, a.s. 
sídlo:  Teplého 2141, Pardubice – Zelené Předměstí, PSČ 532 20 
společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka 
v Pardubicích, oddíl B vložka 1241  
IČO:  63217066 
DIČ:  CZ63217066 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  
č. účtu: 19-2372930267/0100 
zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

(dále jen „pronajímatel“) 
 
 a  
 
statutární město Pardubice 

sídlo: Pernštýnské náměstí  1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
č. účtu: 190000326561/0100 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 

(dále jen „nájemce“) 
 

Shora uvedené smluvní strany uzavřely tuto 

nájemní smlouvu 

1. Předmět nájmu 

1.1. Nájemce je provozovatelem městského kamerového systému, jehož účelem je mimo jiné sledování a 
řízení drážního provozu a další dopravy na pozemních komunikacích v Pardubicích. 

1.2. Pronajímatel je vlastníkem trolejbusové dráhy ve městě Pardubice a Lázně Bohdaneč, jejíž součástí 
jsou mimo jiné stožáry trakčního trolejového vedení. Tyto stožáry se nacházejí v polohách vhodných 
pro umístění kamer městského kamerového systému pro sledování drážního provozu a další dopravy 
na pozemních komunikacích. 

1.3. Pronajímatel přenechává nájemci do užívání stožáry trakčního trolejového vedení v rozsahu 
nezbytném pro umístění příslušných kamer městského kamerového systému. Lokality umísťovaných 
kamer, včetně seznamu kamer, jsou blíže vymezeny přílohami č. 1  a č. 2 této smlouvy (příloha č. 1 je 
označena jako Seznam kamer umístěných na stožárech trakčního trolejového vedení a příloha č. 2. 
jako Situace umístění kamer Pardubice), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.4. Nájem se sjednává jako nevýhradní. Nájemce je tedy oprávněn pronajímané stožáry užívat pouze 
v rozsahu nezbytném pro umístění a provoz příslušných kamer městského kamerového systému, ve 
zbylém rozsahu zůstává užívací právo pronajímateli. Pronajímatel je současně oprávněn pronajmout 
stožáry pro dílčí užívání nebránící umístění a provozu příslušných kamer i jiným subjektům.                



2. Doba nájmu 

2.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2022.  

3. Nájemné 

3.1. Smluvní strany se dohodly, že nájemné dle této smlouvy bude činit 3 000 Kč bez DPH za jeden užívaný 
stožár ročně (seznam stožárů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy).  

3.2. Nájemné bude nájemcem hrazeno za všechny pronajaté stožáry vždy jednou za čtvrtletí zpětně, a to 
na základě faktury – daňového dokladu vystaveného pronajímatelem, s výjimkou měsíce ledna 2022, 
kdy bude nájemné hrazeno jen za období tohoto jednoho měsíce. Pro další období platí, že 
pronajímatel vždy nejpozději do konce měsíce ledna, dubna, července a října vystaví a doručí 
objednateli dílčí fakturu za nájemné podle této smlouvy v předešlém čtvrtletí. Splatnost faktury je 
vždy 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury nájemci. Nájemné se má za uhrazené 
okamžikem připsání příslušné částky na účet pronajímatele. K částce nájemného bude připočítána 
DPH dle aktuální sazby zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.  

3.3.  Nájemce provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet pronajímatele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že pronajímatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud pronajímatel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, nájemce uhradí pronajímateli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně pronajímatele. 

3.4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3.5. Fakturu, která neobsahuje uvedené náležitosti, nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, je nájemce 
oprávněn vrátit pronajímateli. Při nezaplacení takto vystavené a doručené faktury není nájemce v 
prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystavené faktury běží znovu sjednaná nová lhůta 
splatnosti. 

3.6. V případě prodlení nájemce s placením nájemného dle této smlouvy zaplatí nájemce pronajímateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení, a to od prvního dne 
prodlení do zaplacení. 

4. Další práva a povinnosti smluvních stran 

4.1. Nájemce je s technickým stavem předmětu nájmu seznámen a smluvní strany konstatují, že předmět 
nájmu je v okamžiku uzavření této smlouvy způsobilý k užívání.  

4.2. Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu řádně a v souladu a rozsahu sjednaném touto smlouvou, 
dbát při jeho užívání o jeho dobrý stav a zabránit jeho poškozování. Pokud přesto dojde zaviněním 
nájemce ke škodám na majetku pronajímatele, je povinen tyto škody nahradit. 

4.3. Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetímu subjektu, není však omezen v 
dispozicích se svým zařízením. 

4.4. Všechna potřebná správní rozhodnutí a opatření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, 
potřebná k provozování kamer městského kamerového systému na příslušných stožárech trakčního 
vedení si zajistí samostatně na vlastní náklady nájemce. 



4.5. Nájemce je povinen upozornit pronajímatele na všechna zjištěná nebezpečí a závady, která mohou 
vést ke vzniku škod pronajímateli.  

4.6. Nájemce je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku škodní události při práci na zařízení 
umístěném na základě této smlouvy. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a počínat si 
tak, aby svou činností nemohl nepříznivě ovlivnit či narušit provoz trolejbusové dráhy nebo jakéhokoliv 
jiného zařízení umístěného na pronajímaném stožáru. 

4.7. Nájemce je odpovědný za škody, které vzniknou jeho provozní činností. Umístěná kamera a další 
zařízení je majetkem nájemce a nájemce na vlastní náklady zajišťuje jeho revize, údržbu, opravy a 
pojištění. Nájemce odpovídá za to, že kamery městského kamerového systému, které v souladu s touto 
smlouvou umístí na stožár, budou řádně upevněny a zabezpečeny tak, aby nemohly způsobit škodu na 
majetku a zdraví osob. V případě takto vzniklé škody je nájemce povinen ji v plném rozsahu uhradit. 

4.8. Pronajímatel předává nájemci ke dni účinnosti této smlouvy předmět nájmu ve stavu způsobilém ke 
smluvenému účelu užívání a umožní po celou dobu nájmu nájemci předmět nájmu v rozsahu 
stanoveném touto smlouvou užívat. 

4.9. Pronajímatel je povinen upozornit nájemce na všechna zjištěná nebezpečí a závady, které mohou vést 
ke vzniku škod nájemci. 

5. Ukončení a zánik nájmu 

5.1. Nájemce i pronajímatel mohou nájem vypovědět bez uvedení důvodu ve tříměsíční výpovědní době.  

5.2. Pronajímatel dále může vypovědět uzavřenou smlouvu v měsíční výpovědní době z následujících 
důvodů: 

a) nájemce užívá předmět nájmu v rozporu s ustanovením této smlouvy, 

b) nájemce je o více než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného a pronajímatel jej písemně 
vyzval k zaplacení dlužného nájemného se stanovením termínu platby. 

5.3. Nájemce může vypovědět uzavřenou smlouvu v měsíční výpovědní lhůtě z následujících důvodů: 

a) pronajatá část nemovitosti se stane bez jeho zavinění nezpůsobilá ke smluvnímu užívání, 

b) pronajímatel neplní povinnosti stanovené touto smlouvou, 

5.4. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. 

5.5. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. V 
pochybnostech se má za to, že výpověď byla doručena třetí den po odeslání. 

5.6. Ukončit smlouvu je dále možné písemnou dohodou smluvních stran. 

5.7. Nájemce se zavazuje, že po zániku nebo ukončení této smlouvy uvede předmět nájmu do původního 
stavu, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, zejména odstraní veškerá svá zařízení, která na základě 
této smlouvy instaloval. 

6. Ostatní ujednání 

6.1. Tuto smlouvu lze měnit jen číslovanými písemnými dodatky, podepsanými zástupci smluvních stran. 

6.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 



6.3. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

-  Příloha č. 1 – Seznam kamer umístěných na stožárech trakčního trolejového vedení 

- Příloha č. 2 - Situace umístění kamer Pardubice.  

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

6.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva 
1.1.2022, ne však dříve, než bude zveřejněna v registru smluv.  

6.6. 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.  

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

6.8. Osobní údaje pronajímatele poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je nájemce povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).  

6.9. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů. Pro případ, kdy by smlouva 
obsahovala osobní údaje, které nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, 
neposkytuje pronajímatel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 
registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. statutárním městem Pardubice.  

6.10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz 
toho tuto smlouvu ve dvou stejnopisech podepisují.  

 

Za pronajímatele:     Za nájemce: 

V Pardubicích dne:     V Pardubicích dne: 

 

 

 

…………………………….     ……………………………. 
Ing. Tomáš Pelikán     Ing. Martin Charvát 
místopředseda představenstva     primátor  
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