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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis z IX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 19.09.2019 od 15:00 hodin 

V ABC klubu, Štolbova ul. 2665, Pardubice  

 

IX. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin Charvát, 

který úvodem přivítal všechny přítomné.  

 

Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 27 členů. V průběhu 

zasedání se dostavilo dalších 10 členů zastupitelstva města. 2 členové zastupitelstva byli omluveni.   

 

 

Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Pavlová. 

 

Ověřovateli zápisu ze VIII. zasedání ZmP byli: 

 

- Vladimír  M a r t i n e c 

- Jan   H r a b a l 

Písemné připomínky nedošly. 

Zápis z VIII. zasedání zastupitelstva byl  s c h v á l e n. 

 

Ověřovateli zápisu ze IX. zasedání zastupitelstva města byli jmenováni: 

 

- Lenka  Š p a n i h e l o v á 

- Jiří  R o z i n e k 

 

 

Pracovní předsednictvo bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 

- Petr  K v a š 

- Helena  D v o ř á č k o v á 

- Jakub  R y c h t e c k ý 

- Jan  M a z u c h 

- Martin  C h a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 

 (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 

- Aleš   K l o s e 

- Jiří  R e j d a 

- Karel  H a a s 

 

I. 

Schválení programu jednání 

V programu byla ze strany zastupitele Jakuba Kutílka navržena změna ve smyslu projednání bodu 

č. 22 za bodem č. 1 – o tomto návrhu bylo hlasováno samostatně a nebyl přijat (pro 11, proti 14, 
zdrž. 10, nehl. 3). 

 

Program IX. Zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl schválen takto:  

(pro 30, proti 1, zdrž. 2, nehl. 5) 

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

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Převody a prodeje nemovitostí 

P: Stránský Dušan, zastupitel města Pardubic 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Pilná Vladimíra, odbor majetku a investic 

3. Revokace usnesení - pozemky 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Macela Miroslav, odbor majetku a investic 

Brožová Lucie, odbor majetku a investic 

4. Výroční zpráva za rok 2018 a městotvorné aktivity Nadace pro rozvoj města Pardubic 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Čáň Jiří, správce Nadace pro rozvoj města Pardubic 

5. Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 

6. Příprava programového období EU 2021+ 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Janovský Miroslav, odbor rozvoje a strategie 

7. Bezúplatný převod budovy Obchodní akademie 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Srbová Ivana, odbor majetku a investic 

Hrdá Bohuslava, odbor majetku a investic 
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8. Odpis pohledávek 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 

9. Revokace usnesení - prominutí dluhu na nájmu a poplatku a úroku z prodlení 

P: Dvořáčková Helena, náměstkyně primátora 

Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 

10. Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2019 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

11. IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

12. Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

13. Žádosti o dotace 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

14. Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 

15. Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic a místopředseda představenstva DPmP a.s. 

Z: Pelikán Tomáš, zastupitel města Pardubic a místopředseda představenstva DPmP a.s. 

Slezák Martin, právník DPmP a.s. 

16. Smluvní vztahy se společností Dostihový spolek, a.s. + změna v obsazení představenstva 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Harišová Petra, odbor rozvoje a strategie 

17. Smlouva o dotaci na zvláštní přepravu handicapovaných 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Bakajsa Vladimír, vedoucí odboru dopravy 

Bureš Pavel, odbor dopravy 
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18. Návrh na částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Mazuch Jan, náměstek primátora 

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

Dvořák Lukáš, odbor školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

19. Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

20. Revokace usnesení - Dotace z Programu podpory sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

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

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 

21. Revolution Train Tour 2019 - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Bartošová Iva, vedoucí odboru sociálních věcí 

Stránská Michaela, odbor sociálních věcí 

22. Odvolání členů Rady města Pardubic 

P: Karas Ondřej, zastupitel města Pardubic 

Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 

Böhmová Ivana, zastupitel města Pardubic 

Španihelová Lenka, zastupitel města Pardubic 

Jirsa Vojtěch, zastupitel města Pardubic 

Z: Karas Ondřej, zastupitel města Pardubic 

Böhmová Ivana, zastupitel města Pardubic 

Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 

Španihelová Lenka, zastupitel města Pardubic 

Jirsa Vojtěch, zastupitel města Pardubic 

23. Nehospodárné nakládání se svěřeným majetkem - prodej nebytového prostoru čp. 2547/29 na 

Palackého třídě 

P: Brendl František, zastupitel města Pardubic 

Z: Brendl František, zastupitel města Pardubic 

24. Diskuse  (otevřena v 18:00 hodin) 

 

 

Informativní zprávy:  

 

Plnění usnesení č. 107/2015 ze dne 29. 1. 2015 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
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Změny rozpočtu města Pardubic v kompetenci RmP 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického 

Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Rozhodnutí RFP a.s. - pokyn k obchodnímu vedení 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Plnění usnesení č. Z/2118/2017 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Třída míru (soudní spor) 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 

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

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 

Z: Pannová Pavla, odbor hlavního architekta 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 

Stav přípravy finálního investičního záměru Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Koupalová Karolína, odbor hlavního architekta 

Stav přípravy finálního investičního záměru Památník Zámeček 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

Koupalová Karolína, odbor hlavního architekta 

 

 
 

II. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města Pardubic 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Petr Klimpl 

Helena Dvořáčková 

Ondřej Karas 
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František Brendl 

Martin Charvát 

Jakub Kutílek 

Petr Kvaš 

Ivana Böhmová 

Jakub Rychtecký 

Štěpánka Fraňková 

Lenka Španihelová 

Vojtěch Jirsa 

Martin Charvát – požádal Radima Jelínka o zaslání stanoviska ministerstva kultury k požadavku města 
o „odkulturnění“ tribun letního stadionu všem zastupitelům 
Jiří Lejhanec 

Karel Haas 

Miroslav Zemek – na základě přihlášky do diskuse 

Milan Košař 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/735/2019               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 

Zastupitelstva města Pardubic. 

 

2 

Převody a prodeje nemovitostí 

 

Zpravodaj: Dušan Stránský, předseda komise pro pozemky a reklamu 

- Požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 020  

- Po diskusi stáhl z hlasování návrh č. 021 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Vít Ulrych – požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 002 a 021 

Helena Dvořáčková 

Jakub Kutílek 

Ivana Böhmová 

Karel Haas – navrhl předkladateli kompromisní úpravu návrhu č. 20, v jejím smyslu později podal 

pozměňující návrh na usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/755/2019) 

Ondřej Karas 

František Brendl 

Petr Klimpl  
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Jiří Lejhanec – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 001 

Vojtěch Jirsa  

Martin Charvát 

Václav Snopek 

Ludmila Ministrová 

Aleš Klose 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/736/2019               (pro 26 proti 7, zdrž. 3, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2774/82 o výměře 85 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3076-50/19 ze dne 23. 4. 2019 ve výši 240,- Kč/m2+ 

DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 2774/82 o výměře 85 m2 v k.ú. 

Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/737/2019               (pro 23, proti 8, zdrž. 6, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3638/4 o výměře cca 298 m2  a p.p.č. 3878/2 o 

výměře cca 68 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

společnosti Autocentrum BARTH a.s., IČO 25278924, se sídlem Hůrka 1798, 530 12, Pardubice – 

Dubina, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 14/589/19 ze 

dne 20. 3. 2019 ve výši 1.300,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedených částí pozemků, žadatelem. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej částí pozemků označených jako p.p.č. 3638/4 o výměře cca 298 

m2  a p.p.č. 3878/2 o výměře cca 68 m2, vše v k.ú. Pardubice se společností Autocentrum BARTH 

a.s., IČO 25278924. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 
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Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/738/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/1244/2016' ve znění usnesení č. Z/2789/2018. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2, p.p.č. 716/37 o výměře 285 m2, 

p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2, 

p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 693/36 o výměře cca 9.454 

m2, p.p.č. 728/16 o výměře cca 56 m2, p.p.č. 1212/11 o výměře cca 166 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., 

IČO 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 32/607/19 ze dne 10.6.2019 ve výši 880,- Kč/m2 + 

DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení 

geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. 

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 3.000,- Kč uhrazené statutárním 

městem Pardubice za znalecký posudek. Žadatel uhradí částku ve výši 19,- Kč/m2/rok za 

bezesmluvní užívání výše uvedených pozemků, a to od 24. 9. 2014. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2, p.p.č. 

716/37 o výměře 285 m2, p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 

716/62 o výměře 66 m2, p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 

693/36 o výměře cca 9.454 m2, p.p.č. 728/16 o výměře cca 56 m2, p.p.č. 1212/11 o výměře cca 166 

m2, vše v k.ú. Staré Čívice se společností Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 27916430. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/739/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 221/17 o výměře 231 m2 a p.p.č. 221/19 o výměře 156 m2, 

vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do podílového vlastnictví 

společností  FREE ZONE Pardubice, a.s.,  IČO 60112255, se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívice, 

530 06 Pardubice,  Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962, se 

sídlem Přeloučská 252, Staré Čívice, 530 06 Pardubice a  Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 

27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1,  za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 29/604/19 ze dne 27. 5. 2019 ve výši 650,- Kč/m2 + 

DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 221/17 o výměře 231 m2 a p.p.č. 

221/19 o výměře 156 m2, vše v k.ú. Staré Čívice se společnostmi FREE ZONE Pardubice, a.s.,  IČO 

60112255, Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962, a Conseq 

penzijní společnost, a.s., IČO 27916430. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/740/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 296/2 o výměře 201 m2, p.p.č. 297/2 o výměře 526 m2, 

p.p.č. 297/3 o výměře 25 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 218/2 o výměře cca 600 m2, 

vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Agro 

Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962, se sídlem Přeloučská 252, Staré 

Čívice, 530 06 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem 

č. 34/609/19 ze dne 12. 6. 2019 ve výši 600,- Kč/m2 + DPH v případě, že pozemky budou spadat do 

režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku, žadatelem. V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci 

telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 110/1964 Sb. o telekomunikacích (§ 12) věcným 

břemenem váznoucím na předmětných pozemcích. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 296/2 o výměře 201 m2, p.p.č. 

297/2 o výměře 526 m2, p.p.č. 297/3 o výměře 25 m2 a části pozemku označeného jako p.p.č. 

218/2 o výměře cca 600 m2, vše v k.ú. Staré Čívice se společností Agro Trade, zemědělské a 

obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. Z/741/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Mění 

text uvedený v usnesení č. 'Z/2275/2018' bod II. týkajícího se prodeje částí pozemků označených 

jako p.p.č. 693/1, p.p.č. 693/2 a p.p.č. 693/3, vše  v k.ú. Staré Čívice, z vlastnictví statutární města 

Pardubice do vlastnictví společnosti MECHANUS s.r.o., IČO 03721787, z původního textu "částí 

pozemků označených jako p.p.č. 693/1 o výměře cca 80 m2, p.p.č. 693/2 o výměře cca 962 m2 a 

p.p.č. 693/3 o výměře cca 333 m2, vše  v k.ú. Staré Čívice," na text "částí pozemků označených jako 

p.p.č. 693/1 o výměře cca 40 m2, p.p.č. 693/2 o výměře cca 823 m2 a p.p.č. 693/3 o výměře cca 449 

m2, vše  v k.ú. Staré Čívice,". Ostatní text zůstává beze změny. 
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Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. Z/742/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako st.p.č. 308/2 o výměře 8 m2 a p.p.č. 847 o výměře 14 m2, vše v 

k.ú. Rosice nad Labem z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, 

za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 404_19_19 ze dne 30. 

5. 2019 ve výši 800,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. 

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.500,- Kč uhrazené statutárním 

městem Pardubice za znalecký posudek. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako st.p.č. 308/2 o výměře 8 m2 a p.p.č. 

847 o výměře 14 m2, vše v k.ú. Rosice nad Labem s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. Z/743/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 547/12 o výměře cca 63 m2 v k.ú. Hostovice u 

Pardubic z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu 

v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 3635-42/2019 ze dne 18. 6. 2019 ve 

výši 900,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH,  po 

doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše uvedené části pozemku, 

žadatelem.  

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 2.000,- Kč uhrazené statutárním 

městem Pardubice za znalecký posudek. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

zatěžující  předmětný pozemek se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a po vkladu práv 

vyplývajících z této smlouvy do katastru nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 547/12 o výměře cca 63 m2 

v k.ú. Hostovice u Pardubic s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 
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Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. Z/744/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 688/4 o výměře cca 1.560 m2 v k.ú. Svítkov z 

vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 

02 Pardubice do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3549-54/2018 ze dne 9.7.2018 ve výši 1.000,- 

Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemku označeného jako p.p.č. 646/22 o výměře 687 m2 v k.ú. Svítkov z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti enteria a.s., IČO 27537790, se sídlem 

Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 3627-34/2019 ze dne 13. 5. 2019 ve výši 1.000,- 

Kč/m2+ DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětných 

pozemcích. Kupní smlouva bude uzavřena po zřízení věcného břemene s Nadací pro rozvoj města 

Pardubic a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 6010863. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení části pozemku označeného jako p.p.č. 688/4 o výměře cca 

1.560 m2 v k.ú. Svítkov se společností enteria a.s., IČO 27537790. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku označeného jako p.p.č. 646/22 o výměře 687 m2 v k.ú. 

Svítkov se společností enteria a.s., IČO 27537790. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. Z/745/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

stávající text  v usnesení č. 'Z/2774/2018' bod II. týkajícího se převodu částí pozemku označeného 

jako p.p.č.121/15 v k.ú. Staré Čívice do vlastnictví společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 

48154938, ve znění "p. p. č. 121/15 o výměře cca 7.848,62 m2 " bez náhrady a doplňuje text 

"Výměry požadovaných částí pozemků budou upřesněny geometrickým plánem." 

Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku označeného jako 

p.p.č. 121/15 o výměře cca 4.743 m2 v k.ú. Popkovice, z vlastnictví statutárního města Pardubice 

do vlastnictví společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, se sídlem Pražská 179, 

Popkovice, 530 06 Pardubice, a to formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, 

s podmínkou, že  i Pardubický kraj převede svůj spoluvlastnický podíl ve výši id. 17/50 vzhledem k 

celku části předmětného pozemku. Předmětná část pozemku bude vyjmuta ze smlouvy o výpůjčce 

uzavřené se společností EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

zajistit převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 33/50 vzhledem k celku části pozemku 

označeného jako p.p.č. 121/15 o výměře cca 4.743 m2 v k.ú. Popkovice, z vlastnictví statutárního 

města Pardubice do vlastnictví společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 48154938, se sídlem 

Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice, a to formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu 

společnosti. 

Z: Miroslav Čada, vedoucí ORS 

T: 30. 9. 2019 

 

 

Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. Z/746/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 76/3 o výměře 35 m2, p.p.č. 76/5 o výměře 65 m2 a p.p.č. 

746/9 o výměře 81 m2, vše v k.ú. Svítkov z vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu v čase a místě obvyklou  stanovenou znaleckým posudkem č. 

39/614/19 ze dne 24. 6. 2019 ve výši 500,- Kč/m2+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do 

režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 76/3 o výměře 35 m2, p.p.č. 76/5 

o výměře 65 m2 a p.p.č. 746/9 o výměře 81 m2, vše v k.ú. Svítkov s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 012 

Přijaté usnesení č. Z/747/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení dle geometrického plánu č. 1772-16/2019 nově vzniklých pozemků označených jako 

p.p.č. 628/13 o výměře 10 m2, p.p.č. 628/17 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Rosice nad Labem (vznik z 

pozemku označeného jako p.p.č. 628/13) z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního 
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města Pardubice za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 

26/601/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.300,- Kč/m2. Před uzavřením kupní smlouvy bude 

proveden výmaz zástavních práv smluvních váznoucích na předmětných pozemcích. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení dle geometrického plánu č. 1772-16/2019 nově vzniklých 

pozemků označených jako p.p.č. 628/13 o výměře 10 m2, p.p.č. 628/17 o výměře 1 m2, vše v k. ú. 

Rosice nad Labem (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 628/13) s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 013 

Přijaté usnesení č. Z/748/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2742/149 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice  za kupní cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1194/12/20019 ze dne 22. 5. 2019 ve výši 

1.100,- Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2742/149 o výměře 19 m2 v 

k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 014 

Přijaté usnesení č. Z/749/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2318/53 o výměře 115 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 923-29/2019 ze dne 28. 3. 2019  ve výši 1.000,- 

Kč/m2 a za podmínky výmazu práva užívání váznoucího na předmětném pozemku před uzavřením 

kupní smlouvy. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2318/53 o výměře 115 m2 v 

k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 
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Číslo návrhu: 015 

Přijaté usnesení č. Z/750/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2386/31 o výměře 34 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví  XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice  za kupní cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,- 

Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2386/31 o výměře 34 m2 v 

k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 016 

Přijaté usnesení č. Z/751/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2386/53 o výměře 8 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,- Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2386/53 o výměře 8 m2 v 

k.ú. Pardubice z vlastnictví XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 017 

Přijaté usnesení č. Z/752/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2387/44  o výměře 51 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX,  do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou  znaleckým posudkem č. 45/2019 ze dne 7. 5. 2019 ve výši 1.000,- Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 
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uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2387/44  o výměře 51 m2 v 

k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX.  

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 018 

Přijaté usnesení č. Z/753/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod dle geometrického plánu č. 772-92/2017  nově vzniklých pozemků označených 

jako p.p.č. 626/18 o výměře 1 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 626/1), p.p.č. 626/19 o 

výměře 69 m2 (vznik z dílu „c“ o výměře 31 m2 odděleného z pozemku označeného jako p.p.č. 

626/1 a dílu „d“ o výměře 38 m2 odděleného z pozemku označeného jako p. p. č. 626/6), p.p.č. 

626/6 o  výměře 45 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 626/6), p.p.č. 636/10 o výměře 27 

m2, p.p.č. 636/11 o výměře 33 m2, p.p.č. 636/12 o výměře 35 m2, p.p.č. 636/13 o výměře 35 m2, 

p.p.č. 636/14 o výměře 18 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 636/2),  

p.p.č. 636/15 o výměře 202 m2 (vznik z dílu „b“ o výměře 59 m2 odděleného z pozemku 

označeného jako p.p.č. 626/1 a z dílu „a“ o výměře 143 m2 odděleného z pozemku označeného 

jako p.p.č. 636/2), p p č. 636/16 o výměře 474 m2 (vznik z dílu „h“ o výměře 78 m2 odděleného z 

pozemku označeného jako p.p.č. 626/1 a z dílu „g“ o výměře 396 m2 odděleného z pozemku 

označeného jako p.p.č. 636/2), vše k. ú. Nemošice, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, a 

bezúplatný převod stavby komunikace pro pěší umístěné na pozemku označeném jako p. p. č. 

636/16 v délce 40 m k. ú. Nemošice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví 

Pardubického kraje se správou hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu silnic 

Pardubického kraje, IČO 00085031, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, do vlastnictví 

statutárního města Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu dle geometrického plánu č. 772-92/2017  nově vzniklých 

pozemků označených jako p.p.č. 626/18 o výměře 1 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 

626/1), p.p.č. 626/19 o výměře 69 m2 (vznik z dílu „c“ o výměře 31 m2 odděleného z pozemku 

označeného jako p.p.č. 626/1 a dílu „d“ o výměře 38 m2 odděleného z pozemku označeného jako 

p. p. č. 626/6), p.p.č. 626/6 o  výměře 45 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 626/6), p.p.č. 

636/10 o výměře 27 m2, p.p.č. 636/11 o výměře 33 m2, p.p.č. 636/12 o výměře 35 m2, p.p.č. 

636/13 o výměře 35 m2, p.p.č. 636/14 o výměře 18 m2 (vznik z pozemku označeného jako p.p.č. 

636/2), p.p.č. 636/15 o výměře 202 m2 (vznik z dílu „b“ o výměře 59 m2 odděleného z pozemku 

označeného jako p.p.č. 626/1 a z dílu „a“ o výměře 143 m2 odděleného z pozemku označeného 

jako p.p.č. 636/2), p p č. 636/16 o výměře 474 m2 (vznik z dílu „h“ o výměře 78 m2 odděleného z 

pozemku označeného jako p.p.č. 626/1 a z dílu „g“ o výměře 396 m2 odděleného z pozemku 

označeného jako p.p.č. 636/2), vše k. ú. Nemošice, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, a 

smlouvu o bezúplatném převodu stavby komunikace pro pěší umístěné na pozemku označeném 

jako p. p. č. 636/16 v délce 40 m k. ú. Nemošice, se všemi součástmi a příslušenstvím, s 

Pardubickým krajem se správou hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Správu a údržbu 

silnic Pardubického kraje, IČO 00085031. 
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Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 019 

Přijaté usnesení č. Z/754/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1021/2 o výměře 1.517 m2 v k.ú. Lány na Důlku z 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice za kupní cenu v čase a 

místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 2354-09/2019 ze dne 8. 3. 2019 ve výši 320,- 

Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 1021/2 o výměře 1.517 m2 v 

k.ú. Lány na Důlku s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Číslo návrhu: 030 (pozměňující návrh zastupitele K. Haase k návrhu č. 020) 
Přijaté usnesení č. Z/755/2019               (pro 27, proti 6, zdrž. 3, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

darování pozemku označeného jako p. p. č. 447 o výměře 1.125 m2 a dle geometrického plánu č. 

8487-15/2017 nově vzniklého pozemku označeného jako p. p. č. 2657/2 o výměře 170 m2 (vznik z 

p. p. č. 2657), vše v k. ú. Pardubice (dále pro oba pozemky jen „předmětné pozemky“), z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70 89 28 22, Komenského 

nám. 125, Pardubice, výhradně za účelem výstavby odstavné plochy pro stání imobilních 

návštěvníků zámku (dále jen „zamýšlený záměr“), 

za podmínek, že: 

- Pardubický kraj se zaváže, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 a ustanovení § 14 odst. 1 zákona 

č. 20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění, do 30 dnů od nabytí vlastnictví k předmětným 

pozemkům oznámí odborné organizaci státní památkové péče změnu vlastnictví, když v souladu s 

ustanovením § 9 odst. 4 citovaného zákona jsou oba pozemky součástí nemovité kulturní památky.  

- Pardubický kraj se zaváže, že bude respektovat podmínky dané smlouvou o alokaci prostředků na 

IPRM „Přitažlivé město“ č. SV/001/S ze dne 5. 5. 2009 včetně znění dodatku č. 15 ze dne 19. 7. 

2015, a to: 

• zachování velikosti indikátorů pro urbánní osu IPRM „Přitažlivé město“, 

• zachování naplněných cílů IPRM „Přitažlivé město“, 

• že nedojde ke znehodnocení výše alokovaných prostředků na IPRM „Přitažlivé město“.  

- Pardubický kraj se zaváže, že ve vztahu k pozemku označenému jako p. p. č. 447 v k. ú. Pardubice 

v jeho geometrickém a polohovém určení ke dni podpisu uzavírané smlouvy darovací, bude 

respektovat podmínky dané smlouvou o poskytnutí dotace č. PU/1252/S ze dne 28. 6. 2013 včetně 
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znění dodatku č. 5 ze dne 6. 10. 2015, k projektu „Revitalizace Tyršových sadů“, 

CZ.1.13/2.1.00/27.01252, a to do doby ukončení udržitelnosti projektu a celého IPRM „Přitažlivé 

město“ (tj. do 8. 12. 2020), kdy musí být zachován účel poskytnuté dotace, což spočívá v: 

• zachování velikosti monitorovacích indikátorů „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 

celkem“ a „Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně“,  

• plocha bude stále veřejnou „zelenou“ parkovou plochou, 

• nedojde ke znehodnocení výše poskytnuté dotace na projekt „Revitalizace Tyršových sadů“, 

CZ.1.13/2.1.00/27.01252.  

- Pardubický kraj se zaváže ke sjednání odkládací podmínky spočívající v závazku, že pokud na 

zamýšlený záměr nebude nejpozději do 31. 12. 2025 příslušným stavebním úřadem vydáno územní 

rozhodnutí či stavební povolení, převede bezúplatně a bezpodmínečně předmětné pozemky v 

jejich geometrickém a polohovém určení daném ke dni uzavření smlouvy darovací, kterou se 

převádí pozemky do vlastnictví Pardubického kraje, zpět do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, s tím, že darovací smlouva na převod předmětných pozemků do vlastnictví statutárního 

města Pardubice bude uzavřena nejpozději do 30. 6. 2026. Statutární město Pardubice je v tomto 

případě oprávněno odstoupit od darovací smlouvy, pokud Pardubický kraj nesplní řádně a včas 

odkládací podmínku dle uzavřené darovací smlouvy.  

- za účelem zajištění shora uvedených závazků a pro případ porušení některé z podmínek převodu 

(byť jen v případě části některého z předmětných pozemků) se Pardubický kraj zaváže uhradit 

statutárnímu městu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

Pardubický kraj vezme na vědomí, že zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky zajištěné touto 

smluvní pokutou a není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy, když porušení shora uvedených 

závazků je považováno za podstatné porušení smluvních závazků Pardubickým krajem.  

- Pardubický kraj se dále zaváže ke zřízení věcného předkupního práva k předmětným pozemkům 

ve prospěch statutárního města Pardubice kdy toto věcné právo bude zřízeno na dobu neurčitou.  

- v rámci uzavírané darovací smlouvy budou Pardubickým krajem současně ve smyslu ustanovení § 

1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zřízeny ve prospěch statutárního 

města Pardubice k předmětným pozemkům věcně-právní závazky Pardubického kraje nezcizit a 

nezatížit předmětné pozemky zástavním právem. Věcná práva budou zřízena na dobu určitou, a to 

do 31. 12. 2026.   

- Pardubický kraj vezme na vědomí, že dle aktuálně platného Územního plánu města Pardubice, 

který nabyl účinnosti dne 5. 9. 2001 (právní stav po XVIIa. změně ze dne 20. 6. 2014), není 

zamýšlený záměr na předmětných pozemcích možné vybudovat, ledaže dojde ke změně tohoto 

územního plánu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

zřízení předkupních práv k pozemku označeného jako p. p. č. 447 o výměře 1.125 m2 a dle 

geometrického plánu č. 8487-15/2017 k nově vzniklému pozemku označenému jako p. p. č. 2657/2 

o výměře 170 m2 (vznik z p. p. č. 2657), vše v k. ú. Pardubice (dále pro oba pozemky jen 

„předmětné pozemky“), ve prospěch statutárního města Pardubice na dobu neurčitou, za 

předpokladu, že Zastupitelstvo města Pardubic schválí darování předmětných pozemků z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70 89 28 22, 

Komenského nám. 125, Pardubice, výhradně za účelem výstavby odstavné plochy pro stání 

imobilních návštěvníků zámku. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít s Pardubickým krajem, IČO: 70 89 28 22, darovací smlouvu na darování pozemku 

označeného jako p. p. č. 447 o výměře 1.125 m2 a dle geometrického plánu č. 8487-15/2017 nově 



  18 

vzniklého pozemku označeného jako p. p. č. 2657/2 o výměře 170 m2 (vznik z p. p. č. 2657), vše v k. 

ú. Pardubice,  zároveň se smlouvu o zřízení předkupních práv k pozemku označeného jako p. p. č. 

447 o výměře 1.125 m2 a dle geometrického plánu č. 8487-15/2017 k nově vzniklému pozemku 

označenému jako p. p. č. 2657/2 o výměře 170 m2 (vznik z p. p. č. 2657), vše v k. ú. Pardubice , ve 

prospěch statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Návrh usnesení č. 020 byl stažen                

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

darování pozemku označeného jako p. p. č. 447 o výměře 1.125 m2 a dle geometrického plánu č. 

8487-15/2017 nově vzniklého pozemku označeného jako p. p. č. 2657/2 o výměře 170 m2 (vznik z p. 

p. č. 2657), vše v k. ú. Pardubice (dále pro oba pozemky jen „předmětné pozemky“), z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70 89 28 22, Komenského nám. 

125, Pardubice, za účelem výstavby obratiště pro autobusy a odstavné plochy pro stání imobilních 

návštěvníků zámku (dále jen „zamýšlený záměr“), 

za podmínek, že: 

- Pardubický kraj se zaváže, že v souladu s ustanovením § 7 odst. 4 a ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 

20/1987 Sb., o památkové péči v platném znění, do 30 dnů od nabytí vlastnictví k předmětným 

pozemkům oznámí odborné organizaci státní památkové péče změnu vlastnictví, když v souladu s 

ustanovením § 9 odst. 4 citovaného zákona jsou oba pozemky součástí nemovité kulturní památky.  

- Pardubický kraj se zaváže, že bude respektovat podmínky dané smlouvou o alokaci prostředků na 

IPRM „Přitažlivé město“ č. SV/001/S ze dne 5. 5. 2009 včetně znění dodatku č. 15 ze dne 19. 7. 2015, 

a to: 

• zachování velikosti indikátorů pro urbánní osu IPRM „Přitažlivé město“, 

• zachování naplněných cílů IPRM „Přitažlivé město“, 

• že nedojde ke znehodnocení výše alokovaných prostředků na IPRM „Přitažlivé město“.  

- Pardubický kraj se zaváže, že ve vztahu k pozemku označenému jako p. p. č. 447 v k. ú. Pardubice v 

jeho geometrickém a polohovém určení ke dni podpisu uzavírané smlouvy darovací, bude 

respektovat podmínky dané smlouvou o poskytnutí dotace č. PU/1252/S ze dne 28. 6. 2013 včetně 

znění dodatku č. 5 ze dne 6. 10. 2015, k projektu „Revitalizace Tyršových sadů“, 

CZ.1.13/2.1.00/27.01252, a to do doby ukončení udržitelnosti projektu a celého IPRM „Přitažlivé 

město“ (tj. do 8. 12. 2020), kdy musí být zachován účel poskytnuté dotace, což spočívá v: 

• zachování velikosti monitorovacích indikátorů „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území 

celkem“ a „Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně“,  

• plocha bude stále veřejnou „zelenou“ parkovou plochou, 

• nedojde ke znehodnocení výše poskytnuté dotace na projekt „Revitalizace Tyršových sadů“, 

CZ.1.13/2.1.00/27.01252.  

- Pardubický kraj se zaváže ke sjednání odkládací podmínky spočívající v závazku, že pokud na 

zamýšlený záměr nebude nejpozději do 31. 12. 2025 příslušným stavebním úřadem vydáno územní 

rozhodnutí či stavební povolení, převede bezúplatně a bezpodmínečně předmětné pozemky v jejich 

geometrickém a polohovém určení daném ke dni uzavření smlouvy darovací, kterou se převádí 

pozemky do vlastnictví Pardubického kraje, zpět do vlastnictví statutárního města Pardubice, s tím, že 

darovací smlouva na převod předmětných pozemků do vlastnictví statutárního města Pardubice bude 
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uzavřena nejpozději do 30. 6. 2026. Statutární město Pardubice je v tomto případě oprávněno 

odstoupit od darovací smlouvy, pokud Pardubický kraj nesplní řádně a včas odkládací podmínku dle 

uzavřené darovací smlouvy.  

- za účelem zajištění shora uvedených závazků a pro případ porušení některé z podmínek převodu 

(byť jen v případě části některého z předmětných pozemků) se Pardubický kraj zaváže uhradit 

statutárnímu městu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

Pardubický kraj vezme na vědomí, že zaplacením smluvní pokuty nezanikají závazky zajištěné touto 

smluvní pokutou a není dotčeno právo na odstoupení od smlouvy, když porušení shora uvedených 

závazků je považováno za podstatné porušení smluvních závazků Pardubickým krajem.  

- Pardubický kraj se dále zaváže ke zřízení věcného předkupního práva k předmětným pozemkům ve 

prospěch statutárního města Pardubice kdy toto věcné právo bude zřízeno na dobu neurčitou.  

- v rámci uzavírané darovací smlouvy budou Pardubickým krajem současně ve smyslu ustanovení § 

1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zřízeny ve prospěch statutárního 

města Pardubice k předmětným pozemkům věcně-právní závazky Pardubického kraje nezcizit a 

nezatížit předmětné pozemky zástavním právem. Věcná práva budou zřízena na dobu určitou, a to do 

31. 12. 2026.   

- Pardubický kraj vezme na vědomí, že dle aktuálně platného Územního plánu města Pardubice, který 

nabyl účinnosti dne 5. 9. 2001 (právní stav po XVIIa. změně ze dne 20. 6. 2014), není zamýšlený 

záměr na předmětných pozemcích možné vybudovat, ledaže dojde ke změně tohoto územního 

plánu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

zřízení předkupních práv k pozemku označeného jako p. p. č. 447 o výměře 1.125 m2 a dle 

geometrického plánu č. 8487-15/2017 k nově vzniklému pozemku označenému jako p. p. č. 2657/2 o 

výměře 170 m2 (vznik z p. p. č. 2657), vše v k. ú. Pardubice (dále pro oba pozemky jen „předmětné 

pozemky“), ve prospěch statutárního města Pardubice na dobu neurčitou, za předpokladu, že 

Zastupitelstvo města Pardubic schválí darování předmětných pozemků z vlastnictví statutárního 

města Pardubice do vlastnictví Pardubického kraje, IČO: 70 89 28 22, Komenského nám. 125, 

Pardubice, za účelem výstavby obratiště pro autobusy a odstavné plochy pro stání imobilních 

návštěvníků zámku. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít s Pardubickým krajem, IČO: 70 89 28 22, darovací smlouvu na darování pozemku označeného 

jako p. p. č. 447 o výměře 1.125 m2 a dle geometrického plánu č. 8487-15/2017 nově vzniklého 

pozemku označeného jako p. p. č. 2657/2 o výměře 170 m2 (vznik z p. p. č. 2657), vše v k. ú. 

Pardubice,  zároveň se smlouvu o zřízení předkupních práv k pozemku označeného jako p. p. č. 447 o 

výměře 1.125 m2 a dle geometrického plánu č. 8487-15/2017 k nově vzniklému pozemku 

označenému jako p. p. č. 2657/2 o výměře 170 m2 (vznik z p. p. č. 2657), vše v k. ú. Pardubice , ve 

prospěch statutárního města Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

Návrh usnesení č. 021 byl stažen                

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Mění 
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stávající text v usnesení č. 'Z/565/2019' týkajícího se prodeje pozemku označeného jako p.p.č. 4787 o 

výměře 142 m2 v k.ú. Pardubice do vlastnictví Místní komunity Salesiánů Dona Boska v Pardubicích, 

IČO 26522985, z původního textu " ve výši  218.254,- Kč" na text " ve výši 109.340,- Kč". Ostatní text 

zůstává beze změny. 

 

 

Návrh usnesení č. 022 nebyl přijat               (pro 0, proti 37, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 701/6 o výměře 4.774 m2, p.p.č. 2978/2 o výměře 172 m2, 

p.p.č. 3181 o výměře 2.555 m2, p.p.č. 3183 o výměře 66 m2, vše v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti BDS PROJEKT s.r.o., IČO 06167471, se sídlem 

Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu 

DPH. Kupní smlouva bude uzavřena po výmazu předkupního práva váznoucího na předmětných 

pozemcích ve prospěch České republiky a po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující 

pozemky označené jako p.p. č. 701/6 a p.p.č. 3181, vše v k.ú. Pardubice se společností Vodovody a 

kanalizace Pardubice a.s., IČO 60108631, a po vkladu práv vyplývajících z této smlouvy do katastru 

nemovitostí. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 701/6 o výměře 4.774 m2, p.p.č. 

2978/2 o výměře 172 m2, p.p.č. 3181 o výměře 2.555 m2, p.p.č. 3183 o výměře 66 m2, vše v k.ú. 

Pardubice se společností BDS PROJEKT s.r.o., IČO 06167471. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Návrh usnesení č. 023 nebyl přijat               (pro 0, proti 37, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 221/17 o výměře 231 m2 a p.p.č. 221/19 o výměře 156 m2, 

vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví statutárního města Pardubice do podílového vlastnictví 

společností  FREE ZONE Pardubice, a.s.,  IČO 60112255, se sídlem U Panasonicu 397, Staré Čívice, 530 

06 Pardubice,  Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962, se sídlem 

Přeloučská 252, Staré Čívice, 530 06 Pardubice a  Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 27916430, se 

sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu navrženou žadateli ve výši 

155.136,- Kč+ DPH v případě, že pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 221/17 o výměře 231 m2 a p.p.č. 

221/19 o výměře 156 m2, vše v k.ú. Staré Čívice se společnostmi  FREE ZONE Pardubice, a.s.,  IČO 

60112255, Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice, IČO 48154962, a Conseq 
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penzijní společnost, a.s., IČO 27916430. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Návrh usnesení č. 024 nebyl přijat               (pro 0, proti 37, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 598/31 o výměře cca 210 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku, 

žadatelem. Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem 

znaleckého posudku statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 598/31 o výměře cca 210 m2 

v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Návrh usnesení č. 025 nebyl přijat               (pro 0, proti 37, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 857/18 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Pardubice z 

vlastnictví města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 

DPH, po doložení geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku, žadatelem. Žadatel 

uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 

statutární město Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 857/18 o výměře cca 150 m2 

v k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2020 

 

 

Návrh usnesení č. 026 nebyl přijat               (pro 0, proti 37, zdrž. 0, nehl. 1) 
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I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 344/1 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Popkovice z 

vlastnictví statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, za kupní cenu určenou 

znaleckým posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným 

statutárním městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu 

podléhajícímu DPH,  po doložení geometrického plánu, kterým bude upřesněna výměra výše 

uvedené části pozemku, žadatelem.  

Žadatel uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého 

posudku statutární město Pardubice. 

V kupní smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle 

zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném 

pozemku. Majitel pozemku je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné 

pásmo telekomunikačních sítí, které činí 1 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto pásmu 

mimo jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by znemožňovaly či 

znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku nového parkovacího stání nad trasou tel. sítí je 

nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 344/1 o výměře cca 100 m2 v 

k.ú. Popkovice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Návrh usnesení č. 027 nebyl přijat               (pro 0, proti 37, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2742/149 o výměře 19 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví 

XXXXXXXXXXXXX, do vlastnictví statutárního města Pardubice  za kupní cenu navrženou žadatelkami 

ve výši 1.300,- Kč/m2. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na odkoupení pozemku označeného jako p.p.č. 2742/149 o výměře 19 m2 v 

k.ú. Pardubice s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI  

T: 30. 9. 2020 

 

 

Návrh usnesení č. 028 nebyl přijat               (pro 0, proti 37, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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odkoupení stavby chodníku umístěné na částech pozemků označených jako p. p. č. 693/36 o výměře 

cca 113 m2 a p. p. č. 1212/11 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Staré Čívice z vlastnictví společnosti Conseq 

penzijní společnost, a.s., IČO 27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, do 

vlastnictví statutárního města Pardubice, za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou 

znaleckým posudkem č. 33/608/19 ze dne 17.6.2019 ve výši 1.300,- Kč/m2 stavby chodníku + DPH v 

případě, že stavba bude spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, 

kterým bude upřesněna výměra stavby chodníku umístěného na výše uvedených částí pozemků, 

žadatelem. Kupní smlouva bude uzavřena po přidělení finančních prostředků z rozpočtu města. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2,  p.p.č. 716/37 o výměře 285 m2, 

p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 716/62 o výměře 66 m2, p.p.č. 

728/8 o výměře 53 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 693/36 o výměře cca 9.341 m2, p.p.č. 

728/16 o výměře cca 56 m2, p.p.č. 1212/11 o výměře cca 96 m2, vše v k.ú. Staré Čívice z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví společnosti Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 

27916430, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1,  za kupní cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 1969/6/2018 ve výši 600,- Kč/m2 + DPH v případě, že 

pozemky budou spadat do režimu podléhajícímu DPH, po doložení geometrického plánu, kterým 

bude upřesněna výměra výše uvedených částí pozemků, žadatelem. Žadatel uhradí částku ve výši 19,- 

Kč/m2/rok za bezesmluvní užívání výše uvedených pozemků, a to od 24. 9. 2014. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavření kupní smlouvy na odkoupení stavby chodníku umístěné na částech pozemků označených 

jako p. p. č. 693/36 o výměře cca 113 m2 a p. p. č. 1212/11 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Staré Čívice se 

společností Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 27916430, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2020 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemků označených jako p.p.č. 218/5 o výměře 85 m2,  p.p.č. 

716/37 o výměře 285 m2, p.p.č. 716/42 o výměře 199 m2, p.p.č. 716/61 o výměře 40 m2, p.p.č. 

716/62 o výměře 66 m2, p.p.č. 728/8 o výměře 53 m2 a částí pozemků označených jako p.p.č. 693/36 

o výměře cca 9.341 m2, p.p.č. 728/16 o výměře cca 56 m2, p.p.č. 1212/11 o výměře cca 96 m2, vše v 

k.ú. Staré Čívice se společností Conseq penzijní společnost, a.s., IČO 27916430. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2020 

 

 

Návrh usnesení č. 029 nebyl přijat               (pro 0, proti 37, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 316/2 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Studánka z vlastnictví 

statutárního města Pardubice do vlastnictví XXXXXXXXXXXXX za kupní cenu určenou znaleckým 

posudkem na stanovení ceny v čase a místě obvyklé vyhotoveným znalcem schváleným statutárním 

městem Pardubice povýšenou o DPH v případě, že pozemek bude spadat do režimu podléhajícímu 



  24 

DPH, po doložení geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku, žadatelem. Žadatel 

uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku, pokud bude objednatelem znaleckého posudku 

statutární město Pardubice. 

Kupní smlouva bude uzavřena po uzavření smluv o zřízení věcného břemene zatěžující předmětný 

pozemek se společnostmi ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, a Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., 

IČO 60108631, a po vkladu práv vyplývajících z těchto smluv do katastru nemovitostí. V kupní 

smlouvě bude zakotveno ustanovení o akceptaci telekomunikačních sítí, které jsou dle zákona č. 

110/1964 Sb., o telekomunikacích (§ 12) věcným břemenem váznoucím na předmětném pozemku. 

Majitel pozemku je povinen toto věcné břemeno respektovat a stejně tak i ochranné pásmo 

telekomunikačních sítí, které činí 1 m na všechny strany od krajního vedení. V tomto pásmu mimo 

jiné nesmí být umisťovány pevné stavby či vysazovány trvalé porosty, které by znemožňovaly či 

znesnadňovaly přístup k těmto sítím. V případě vzniku nového parkovacího stání nad trasou tel. sítí je 

nutné zvolit rozebíratelný povrch zpevněné plochy. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít kupní smlouvu na prodej části pozemku označeného jako p.p.č. 316/2 o výměře cca 21 m2 v 

k.ú. Studánka s XXXXXXXXXXXXX. 

Z: Macela Miroslav, vedoucí OPPN,OMI 

T: 30. 9. 2020 

 

3 

Revokace usnesení - pozemky 

 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování k jednotlivým návrhům, podal dva pozměňující 

návrhy k návrhům č. 002 a 003 (viz. nepřijaté návrhy č. 004 a 005) 

Petr Klimpl 

Helena Dvořáčková 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/756/2019               (pro 25, proti 1, zddrž. 10, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/570/2019' týkajícího se prodeje pozemku označeného jako 

p.p.č. 3702/24 o výměře 304 m2 v k.ú. Pardubice z vlastnictví statutárního města Pardubice do 

vlastnictví XXXXXXXXXXXXX, ve znění „ a XXXXXXXXXXXXX, oba“ bez náhrady. Ostatní text 

usnesení zůstává beze změny. 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/757/2019               (pro 26, proti 8, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Mění 

stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/391/2019' týkajícího se odkoupení pozemku označeného 

jako p.p.č. 402/7 o výměře 501 m2 k.ú. Pardubičky z vlastnictví České republiky s právem 

hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 

1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, do vlastnictví statutárního města 

Pardubice, z původní textu „za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým 

posudkem č. 410-21/06/18 ze dne 10. 6. 2018 ve výši 135,- Kč/m2“ na text „za kupní cenu 

navrženou vlastníkem pozemku  ve výši 137.794,- Kč + 8.900,- Kč za náklady spojené s prodejem“. 

Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/758/2019               (pro 27, proti 7, zdrž. 2, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Mění 

stávající text uvedený v usnesení č. 'Z/398/2019' týkajícího se odkoupení pozemku označeného 

jako p.p.č. 2445/15 o výměře 1.466 m2 v k.ú. z vlastnictví České republiky s právem hospodařit s 

majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, do vlastnictví statutárního města Pardubice, z původní 

textu „za kupní cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 410-21/06/18 ze 

dne 10. 6. 2018 ve výši 135,- Kč/m2“ na text „za kupní cenu navrženou vlastníkem pozemku  ve výši 

403.206,- Kč“. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 

 

 

Pozměňující návrh zastupitele J. Kutílka k návrhu č. 002 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 7, proti 20, zdrž. 9, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

přijaté usnesení č. Z/391/2019. 

 

 

Pozměňující návrh zastupitele J. Kutílka k návrhu č. 003 
Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 8, proti 19, zdrž. 9, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 
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přijaté usnesení č. Z/398/2019. 

 

4 

Výroční zpráva za rok 2018 a městotvorné aktivity Nadace pro rozvoj města 

Pardubic 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města  

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek 

Martin Charvát 

Karel Haas 

Jiří Lejhanec 

František Brendl 

Jiří Čáň, správce Nadace pro rozvoj města Pardubic 

Petr Klimpl 

Ondřej Karas – s ohledem na špatnou čitelnost některých podkladů požádal o dodávání materiálů 
zdrojových, nikoliv skenovaných 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/759/2019               (pro 23, proti 1, zdrž. 7, nehl. 7) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

výroční zprávu za r. 2018 a aktivity vyjmenované v důvodové zprávě, které jsou slučitelné se 

zakládacími dokumenty a listinami Nadace pro rozvoj města Pardubic.   

 

5 

Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- k prezentaci vyzval Miroslava Janovského, odbor rozvoje a strategie 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Karel Haas 

Martin Charvát 
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Vojtěch Jirsa – požádal náměstkyni Dvořáčkovou o postoupení aktuálních informací týkajících se 
výstavby Terminálu B a Terminálu Univerzita do komise pro dopravu 

Helena Dvořáčková 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/760/2019               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

informace o plnění Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace 

uvedené v důvodové zprávě a dalších přílohách, jež jsou součástí tohoto usnesení. 

 

6 

Příprava programového období EU 2021+ 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

- k prezentaci vyzval Miroslava Janovského, odbor rozvoje a strategie 

      

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Vojtěch Jirsa – požádal o písemnou informaci, jak bude dále město postupovat při výběru svých priorit  
(→ vypracuje M. Janovský) 
Miroslav Janovský 

Martin Charvát 

Jakub Kutílek 

Karel Haas 

Václav Snopek 

Vít Ulrych 

Ondřej Karas 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/761/2019               (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 4) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

informace o přípravě programového období EU 2021+ uvedené v důvodové zprávě, jež je součástí 

tohoto usnesení. 
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7 

Bezúplatný převod budovy Obchodní akademie 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

František Brendl 

Helena Dvořáčková 

Milan Košař 

Martin Charvát 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/762/2019               (pro 26, proti 3, zdrž. 6, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

zrušení bodu 1. usnesení Zastupitelstva města Pardubic ze dne 30. 10. 2007 usn. č.  ZM/497/2007 v 

části týkající se objektu Obchodní akademie v ul. Štefánikova č.p. 325, Zelené Předměstí na 

pozemku označeném jako stavební parcela č. 820 k.ú. Pardubice a pozemku označeného jako 

stavební parcela č. 820 k.ú. Pardubice. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

bezúplatný převod pozemku označeného jako st.p.č. 820 (druh pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří ) o výměře 1584 m2 v k.ú. a obci Pardubice, části obce Zelené Předměstí, jehož součástí je 

budova č.p. 325, vedená v KN jako objekt občanské vybavenosti, ul. Štefánikova, Pardubice, se 

všemi součástmi a příslušenstvím do vlastnictví Pardubického kraje, a to za podmínky zpětného 

bezúplatného převodu nemovitosti, pokud bude v tomto objektu zrušena škola, jejímž 

zřizovatelem je Pardubický kraj. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic zrealizovat bezúplatný převod uvedený v 

bodě II. 

Z: Srbová Ivana 

T: 30. 6. 2020 

8 

Odpis pohledávek 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Karel Haas 
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Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 

Na základě proběhlé diskuse byla pohledávka ke společnosti Fotbal a.s. ve výši 40.100 Kč vyňata 
z přílohy usnesení, tato pohledávka bude nadále prověřována. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/763/2019               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek z majetku města uvedených v příloze č. 1 tohoto 

usnesení v celkové výši 1.096.559,- Kč s příslušenstvím. 
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Revokace usnesení - prominutí dluhu na nájmu a poplatku a úroku z prodlení 

 

Zpravodaj: Helena Dvořáčková, náměstkyně primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Petr Klimpl 

Martin Charvát 

Lenka Španihelová 

Václav Snopek 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/764/2019               (pro 30, proti 2, zdrž. 3, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prominutí části dluhu na nájmu a úhradách za služby ve výši 155.110,- Kč a celého poplatku a úroku 

z prodlení ve výši 463.393,-Kč vyčísleného ke dni jednání zastupitelstva, panu XXXXXXXXXXXXX, 

trvale bytem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za podmínky, že jím bude zbývající část dluhu ve výši 

30.500,- Kč pravidelně splácena a k její plné úhradě dojde nejpozději do konce dubna 2024. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/586/2019 ze dne 30.5.2019, jímž bylo doporučeno 

prominutí celého poplatku a úroku z prodlení ve výši 426.289,- Kč panu XXXXXXXXXXXXX, trvale 

bytem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za podmínky, že jím bude dluh ve výši 185.610,- Kč dále 

pravidelně splácen a k jeho plné úhradě dojde nejpozději do konce dubna 2024. 
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Návrh usnesení č. 002 byl stažen                

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

prominutí celého poplatku a úroku z prodlení ve výši 463.393,- Kč panu XXXXXXXXXXXXX, trvale 

bytem Pernštýnské nám. 1, Pardubice za podmínky, že jím bude dluh ve výši 185.610,- Kč dále 

pravidelně splácen a k jeho plné úhradě dojde nejpozději do konce dubna 2024. 

 

 

10 

Vyhodnocení hospodaření města Pardubic za I. pololetí 2019 

 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

 

Slovo překladatele – viz zvukový záznam 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/765/2019               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

Vyhodnocení hospodaření statutárního města Pardubic za I. pololetí roku 2019. 
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IX. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2019 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 76 

Miroslav Míča, vedoucí oboru životního prostředí 

Matěj Slanař – požádal o samostatné hlasování 22 

Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy  

Ondřej Karas – požádal o samostatné hlasování k návrhům č. 10 a 66 

Jan Mazuch 

Petr Kvaš 
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Karel Haas – požádal o zaslání zprávy č. 5 projednávané na RmP dne 10.09.2019) k revitalizaci 
Studáneckého lesa 
Václav Snopek 

Petr Kvaš 

František Brendl – požádal o vypracování přehledu veškerých investic do historické budovy radnice 
Pernštýnské nám. 1 za poslední 4 roky 
Martin Charvát 

Helena Dvořáčková 

Vojtěch Jirsa – vznesl požadavek na zasílání tabulkové části materiálu v takové podobě, v jaké je 
možné fulltextové vyhledávání 
 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/766/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 324. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. položka 31. 

"Předpokládaný transfer MO VIII - hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice" a zároveň zvýšení 

výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Hasičské auto JSDH MO VIII Hostovice - transfer 

MO VIII" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/767/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 325. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,1 tis. položka 41. 

"Souhrnný dotační vztah" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky 

"Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) ve stejné výši. 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/768/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 326. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 625,0 tis. položka 41. 

"Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 

"Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) ve 

stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 326. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 800,0 tis. položka 41. 

"Dotace MP - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 326. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

800,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" 

na běžné transfery položky "PR MPR - VČ Muzeum - Zámek - hradební zeď" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 326. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

75,7 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 2 ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 326. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

365,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" 

na běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 2 ul. Zelenobranská" (správce 1411 - Odbor rozvoje 

a strategie). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 326. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

46,8 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 117, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 326. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" 

na běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 117, Pernštýnské nám." (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 326. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

12,2 tis. z běžných výdajů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek" na běžné 

transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 101 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 326. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

60,0 tis. z běžných transferů položky "Příspěvky na obnovu MPR a kulturních památek - dotace" na 

běžné transfery položky "PR MPR - Dům č.p. 101 ul. Kostelní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 
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Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/769/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 327. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů" na 

běžné výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 327. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na běžné 

výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/770/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 328. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 434,1 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - MŠ Koníček - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Koníček - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 328. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 421,9 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Wintrova - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 328. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 199,4 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverkových - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverkových - projekt v rámci OP VVV" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 328. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 655,5 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Odborářů - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 328. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 494,9 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Doubek - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 328. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 492,3 tis. položka 41. 

"Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Na Třísle - projekt v rámci OP VVV" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. Z/771/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 329. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 325,5 tis. položka 41. 

"Výkon sociální práce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Výkon 

sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z běžných výdajů položky "Výkon sociální práce" na běžné výdaje položky "Platy 

zaměstnanců MmP vč. OON" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 329. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

325,5 tis. z běžných výdajů položky "Výkon sociální práce" na běžné výdaje položky "Sociální a 

zdravotní pojištění všech zaměstnanců a zastupitelů" (správce 914 - Kancelář tajemníka). Jedná se 

o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. Z/772/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 330. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na běžné 

výdaje položky "Studánecký les - V. etapa - vodní režim - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. Z/773/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

40,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na 

běžné výdaje položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - 

Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 331. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

125,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit - 

nájemné" na běžné transfery položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" 

(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. Z/774/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 332. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 274,0 tis. položka 421. 

"Dotace MMR - ZŠ Závodu míru - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) ve stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 332. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5 617,0 tis. položka 411. 

"Dotace MMR - ZŠ Závodu míru - odborné učebny - I. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části 

rozpočtu kapitálové výdaje položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) ve stejné výši. 

 

 

Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. Z/775/2019               (pro 31, proti 1, zdrž. 4, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 333. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6 

300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25m bazénu - II. etapa - 

občerstvení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. Z/776/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 334. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 141,4 tis. položka 12. 

"Transfer z MO II - vyúčtování služeb 2018" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 334. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 24,1 tis. položka 12. 

"Transfer z MO III - vyúčtování služeb 2018" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor). 

 

 

Číslo návrhu: 012 

Přijaté usnesení č. Z/777/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 335. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 61,0 tis. položka 12. 

"Transfer z MO I - IT" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Správa MO 

I" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 335. zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 38,5 tis. položka 12. 

"Transfer z MO III - IT" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Správa MO 

III" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

Číslo návrhu: 013 

Přijaté usnesení č. Z/778/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 336. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

372,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 

"Oprava cyklostezky v úseku mezi ul. Hradecká a Lonkova" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 

 

Číslo návrhu: 014 

Přijaté usnesení č. Z/779/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 337. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

90,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" (správce 214 - Městská policie) na 

kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií). 

 

 

Číslo návrhu: 015 

Přijaté usnesení č. Z/780/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 338. přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

152,5 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" na položku 415. 

"Dotace - URBACT - Tech Revolution" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 

 

Číslo návrhu: 016 

Přijaté usnesení č. Z/781/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 339. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 93,1 tis. položka 415. 

"Příjem od mezinárodních institucí - EURO EQUUS" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Spolupráce se zahraničím" (správce 414 - Kancelář primátora) ve stejné výši. 

 

 

 

 

 

Číslo návrhu: 017 

Přijaté usnesení č. Z/782/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 340. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 330,0 tis. položka 412.. 

"Převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON (+DDH)" (správce 214 - Městská policie) ve 

stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 018 

Přijaté usnesení č. Z/783/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 341. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 77,4 tis. položka 211. "MP - 

příjmy z poskytování služeb - dopravní výchova" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie) ve stejné výši. 

 

 

íslo návrhu: 019 

Přijaté usnesení č. Z/784/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 342. Úprava rozpočtu sociálního fondu MmP dle přílohy číslo 1., která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 342. Úprava rozpočtu sociálního fondu MP dle přílohy číslo 1., která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

 

Číslo návrhu: 020 

Přijaté usnesení č. Z/785/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky 

"BD Okrajová 294 a 295 - sanace balkonů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky 

"BD Sluneční 300 a 301 - sanace balkonů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

140,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky 

"BD Mladých 181 - 184 - sanace vstupních přístřešků" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

130,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky 

"BD K Rozvodně 97 - sanace lodžií" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 343. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

36,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje 

položky "BD Bělehradská 513 - sanace lodžií" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 021 

Přijaté usnesení č. Z/786/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 344. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 

950,7 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 

"Oprava parkoviště Galanta" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 

 

Číslo návrhu: 022 

Přijaté usnesení č. Z/787/2019               (pro 35, proti 1, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 345. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

178,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na běžné výdaje položky 

"Oprava dlažby cyklostezka Paramo - letiště - podél I/2" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 

 

Číslo návrhu: 023 

Přijaté usnesení č. Z/788/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 346. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

770,4 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky 

"Oprava mostu M705 Rosice - Svítkov" (správce 1327 - Odbor dopravy). 

 

 

Číslo návrhu: 024 

Přijaté usnesení č. Z/789/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 593,8 tis. položka 411 

"Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO I" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO I" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 460,4 tis. položka 411 

"Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO II" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO II" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 415,1 tis. položka 411 

"Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO III" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO III" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 165,6 tis. položka 411 

"Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO IV" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO IV" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 525,9 tis. položka 411 

"Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO V" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO V" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

VI. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 148,6 tis. položka 411 

"Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VII" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VII" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

VII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 

tis. z běžných výdajů položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu" (správce 598 - 

Ekonomický odbor) na běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu" 

(správce 914 - Kancelář tajemníka). 

VIII. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 151,9 tis. položka 411 

"Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VI" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VI" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

IX. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 347. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13,4 tis. položka 411 "Dotace 

MF - volby do Evropského parlamentu - MO VIII" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné 

výdaje položky "Dotace MF - volby do Evropského parlamentu - MO VIII" (správce 598 - 

Ekonomický odbor). 

 

 



  41 

Číslo návrhu: 025 

Přijaté usnesení č. Z/790/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 348. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

472,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - basketbalové koše" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 348. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rezerva rozpočtu - investiční" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "ZŠ E. Košťála - basketbalové koše" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 026 

Přijaté usnesení č. Z/791/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 349. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

000,0 tis. z běžných transferů položky "Ratolest - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky 

"Ratolest - rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 349. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "Ratolest - 

rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 349. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "Ratolest - rehabilitace - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 027 

Přijaté usnesení č. Z/792/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 350. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

20,0 tis. z běžných transferů položky "DDM Beta - příspěvek na provoz" na běžné transfery položky 

"DDM Beta - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 028 

Přijaté usnesení č. Z/793/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 351. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

380,0 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "ZŠ 

Štefánikova - příspěvek na investice" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 029 

Přijaté usnesení č. Z/794/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 352. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,5 

tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky 

"DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 030 

Přijaté usnesení č. Z/795/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 353. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných transferů položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" na 

běžné výdaje položky "Městské slavnosti - PODZIM" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 031 

Přijaté usnesení č. Z/796/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné 

transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné 

transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

302,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné 

transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 354. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z běžných transferů položky "ZŠ - odborné učebny - udržitelná podpora IT" na běžné 

transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 032 

Přijaté usnesení č. Z/797/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 355. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

404,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti JARO" na běžné transfery položky "DDM 

Alfa a DDM Delta a KD Hronovická - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 355. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

14,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti PODZIM" na běžné výdaje položky "Městské 

slavnosti - JARO" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

 

 

Číslo návrhu: 033 

Přijaté usnesení č. Z/798/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 356. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

144,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD 

Hronovická - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o 

závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 034 

Přijaté usnesení č. Z/799/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 

tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky 

"Inteligentní dopravní systém - řízení křižovatek" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje 

položky "Lávka přes Labe od sídliště Závodu míru do Polabin" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 

strategie). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje 

položky "Cyklostezka podél ul. Kunětická s navazujícími cyklostezkami" (správce 1411 - Odbor 

rozvoje a strategie). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 357. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje 

položky "Cyklostezka Koupaliště - Žlutý pes" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 

 

Číslo návrhu: 035 

Přijaté usnesení č. Z/800/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 358. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky 

"Ocenění ochranných známek Dostihového spolku a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 

 

Číslo návrhu: 036 

Přijaté usnesení č. Z/801/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 359. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky 

"Služby AK pro agendu Dostihového spolku a.s." (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 

 

 

 

 

Číslo návrhu: 037 

Přijaté usnesení č. Z/802/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 360. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Externí energetické služby" na běžné výdaje položky "CPD 

GAMPA - administrace projektu" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 

 

 

Číslo návrhu: 038 

Přijaté usnesení č. Z/803/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 361. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

700,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Městské lesy" (správce 1015 - Odbor životního prostředí). 

 

 

Číslo návrhu: 039 

Přijaté usnesení č. Z/804/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 362. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

129,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) 

na běžné transfery položky "MŠ Pastelka - příspěvek na provoz" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 040 

Přijaté usnesení č. Z/805/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 363. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. položka 412. 

"Dotace Pk - DDM Alfa - sportovní hry MŠ" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery položky "DDM Alfa - sportovní hry MŠ - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu). 

 

 

 

Číslo návrhu: 041 

Přijaté usnesení č. Z/806/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 364. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. v rámci položky "Výpočetní technika" (správce 1814 - Odbor informačních technologií) z 

kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

 

 

Číslo návrhu: 042 

Přijaté usnesení č. Z/807/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 365. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

441,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Budova P1 - oprava havarijního stavu střechy" (správce 914 - 

Kancelář tajemníka). 

 

 

Číslo návrhu: 043 

Přijaté usnesení č. Z/808/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 366. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

626,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na budovách MmP" na kapitálové 

výdaje položky "Stavební investice - budova Gorkého 489" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 

 

Číslo návrhu: 044 

Přijaté usnesení č. Z/809/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 367. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

118,6 tis. z kapitálových výdajů položky "Stavební investice na budovách MmP" na kapitálové 

výdaje položky "Stavební investice - budova 17. listopadu 303" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 

 

 

 

Číslo návrhu: 045 

Přijaté usnesení č. Z/810/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 368. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

54,0 tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - dotace" (správce 914 - 

Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 368. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 

tis. z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 6131 - Odbor 

sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců - vlastní zdroje" (správce 914 - 

Kancelář tajemníka). 

 

 

Číslo návrhu: 046 

Přijaté usnesení č. Z/811/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 369. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

30,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky 

"Komunitní plánování" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 047 

Přijaté usnesení č. Z/812/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 370. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky "PPK 
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- bezpečnostní vestičky" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 048 

Přijaté usnesení č. Z/813/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 371. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných transferů položky "Program prevence kriminality" na běžné výdaje položky "Dny 

dopravní bezpečnosti mladých řidičů" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o závazný 

ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 049 

Přijaté usnesení č. Z/814/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 372. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

120,0 tis. v rámci položky "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" z kapitálových výdajů na běžné 

výdaje (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 050 

Přijaté usnesení č. Z/815/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 373. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

280,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky 

"NP J. Zajíce 983 - vybudování výtahu a odstranění rampy - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 

 

Číslo návrhu: 051 

Přijaté usnesení č. Z/816/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 374. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky 
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"Administrativní budova J. Pernera 2560 - zázemí pro MP" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 

 

Číslo návrhu: 052 

Přijaté usnesení č. Z/817/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 375. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na běžné 

výdaje položky "ZŠ E. Košťála - oprava střechy nad šatnami" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 

 

Číslo návrhu: 053 

Přijaté usnesení č. Z/818/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 376. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

50,0 tis. z běžných výdajů položky "Sociální a zdravotní pojištění MP (+DDH)" na běžné transfery 

položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem" (správce 214 - Městská policie). 

 

 

Číslo návrhu: 054 

Přijaté usnesení č. Z/819/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 377. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

115,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na běžné 

výdaje položky "MŠ Gebauerova - výměna deskového ohříváku vody" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 055 

Přijaté usnesení č. Z/820/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 378. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

150,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na 
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kapitálové výdaje položky "Vinice - stará vojenská plovárna - přípojka NN pro střelnici" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 056 

Přijaté usnesení č. Z/821/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 379. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na 

kapitálové výdaje položky "Stanoviště kontejnerů - III. etapa" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 

 

Číslo návrhu: 057 

Přijaté usnesení č. Z/822/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 380. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

350,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na 

kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny - Lidická, Ležáků, Partyzánů - ostatní náklady" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 380. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská" na 

kapitálové výdaje položky "RPS nábřeží Závodu míru - III. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 058 

Přijaté usnesení č. Z/823/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 381. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

315,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Projektové dokumentace" na kapitálové výdaje položky 

"MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 381. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

35,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - restaurování 
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historických maleb" na kapitálové výdaje položky "MŠ Rosická - rekonstrukce sociálních zařízení" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 059 

Přijaté usnesení č. Z/824/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 382. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Budova Radnice-Pernštýnské nám. 1 - rekonstrukce" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic) na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - 

Kancelář tajemníka). 

 

 

Číslo návrhu: 060 

Přijaté usnesení č. Z/825/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 383. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

400,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice-Pernštýnské nám. 1 - restaurování 

historických maleb" na kapitálové výdaje položky "MŠ Grusova - rekonstrukce sociálního zařízení 

ve speciální třídě" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 061 

Přijaté usnesení č. Z/826/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 384. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

650,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice-Pernštýnské nám. 1 - restaurování 

historických maleb" na kapitálové výdaje položky "MŠ Závodu míru - rekonstrukce hospodářského 

pavilonu" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 062 

Přijaté usnesení č. Z/827/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 385. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

600,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice - Pernštýnské nám. 1 - restaurování 
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historických maleb" na kapitálové výdaje položky "ZŠ Npor. Eliáše - vytápění objektu Služba škole" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 063 

Přijaté usnesení č. Z/828/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 386. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

25,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Účelová komunikace za divadlem Hronovická" na běžné 

výdaje položky "CS Černá za Bory - Žižín" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 386. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

75,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Účelová komunikace za divadlem Hronovická" na 

kapitálové výdaje položky "Park Na Špici - veřejné osvětlení, rozvody NN" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 064 

Přijaté usnesení č. Z/829/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 387. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z běžných výdajů položky "Činnost stavebního úřadu" (správce 1211 - Stavební úřad) na 

běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 387. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

400,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Provoz MmP" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 

 

 

Číslo návrhu: 065 

Přijaté usnesení č. Z/830/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 388. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

250,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Hotelová škola Labská - oprava vodovodního potrubí" (správce 

711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 388. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

600,0 tis. v rámci položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) z 

kapitálových výdajů na běžné výdaje. 

 

 

 

 

 

Číslo návrhu: 066 

Přijaté usnesení č. Z/831/2019               (pro 27, proti 5, zdrž. 2, nehl. 4) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 389. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

450,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Zimní ledový park - úpravy pro nové umístění na DZ" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 067 

Přijaté usnesení č. Z/832/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 389. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

430,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Bělehradská 379 - výměna el. rozvodů společných 

prostor" na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 389. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

200,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Ohrazenická 159 - oprava el. rozvodů společných prostor" 

na běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 389. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

110,0 tis. z kapitálových výdajů položky "BD Češkova 1689 - zateplení, výměna výplní otvorů" na 

běžné výdaje položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 389. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

610,0 tis. z běžných výdajů položky "BD Sedláčkova 447 - sanace fasády" na běžné výdaje položky 

"Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 389. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

500,0 tis. v rámci položky "Bytové domy - opravy a udržování" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic) z kapitálových výdajů položky na běžné výdaje. 

 

 

 

Číslo návrhu: 068 

Přijaté usnesení č. Z/833/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 390. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 390. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 2111 

"OMI - příjmy z poskytování služeb - provoz hřbitovů" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 

běžné výdaje položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 390. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 600,0 tis. položka 2139 

"OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 

položky "Provoz hřbitovů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 069 

Přijaté usnesení č. Z/834/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 391. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

100,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce ul. U Kamenné vily" na kapitálové výdaje 

položky "ZŠ E. Košťála - Odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 070 

Přijaté usnesení č. Z/835/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 392. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Masarykovo nám. - oprava dlažeb - realizace" na běžné 

výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

 

 

 

 

Číslo návrhu: 071 

Přijaté usnesení č. Z/836/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 393. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "Odbahnění vodní plochy Čičáku v parku Na Špici" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 072 

Přijaté usnesení č. Z/837/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 394. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na běžné výdaje položky "ZŠ Svítkov – vybavení nových prostor ZŠ" (správce 1734 – Odbor 

školství, kultury a sportu). 

 

 

Číslo návrhu: 073 

Přijaté usnesení č. Z/838/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 395. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

113,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 



  56 

Rozpočtové opatření č. 395. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

151,0 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 074 

Přijaté usnesení č. Z/839/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 396. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

295,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "Lentilka – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 396. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

359,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "Lentilka – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor školství, 

kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 075 

Přijaté usnesení č. Z/840/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 397. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

180,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "ZUŠ Havlíčkova – příspěvek na provoz" (správce 1734 – Odbor 

školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 076 

Přijaté usnesení č. Z/841/2019               (pro 29, proti 0, zdrž. 7, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 398. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

200,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Mokrý poldr na Spojilském odpadu" (správce 1015 – Odbor 

životního prostředí). 
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Číslo návrhu: 077 

Přijaté usnesení č. Z/842/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 399. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 3 

500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Havarijní rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na kapitálové výdaje položky "Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská" (správce 

1327 – Odbor dopravy). 

 

 

Číslo návrhu: 078 

Přijaté usnesení č. Z/843/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 400. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 

000,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 – Ekonomický 

odbor) na běžné transfery položky "Dostihový spolek Pardubice – záštita na Velkou pardubickou - 

předfinancování" (správce 1411 – Odbor rozvoje a strategie). 

 

 

Číslo návrhu: 079 

Přijaté usnesení č. Z/844/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 401. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 

700,0 tis. z běžných výdajů položky "Budova Radnice – Pernštýnské nám. 1 – restaurování 

historických maleb" na kapitálové výdaje položky "CS propojení mostů Khonův a Červeňák s 

napojením na CS v ul. Kyjevská " (správce 711 – Odbor majetku a investic). 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 401. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 

800,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS propojení mostu Červeňák s napojením na CS v ul. 

Kyjevská" na kapitálové výdaje položky "CS propojení mostů Khonův a Červeňák s napojením na CS 

v ul. Kyjevská " (správce 711 – Odbor majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 080 

Přijaté usnesení č. Z/845/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 402. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 79,7 tis. položka 12. 

"Transfer z MO VI - výkup pozemku" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 

položky "Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve 

stejné výši. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 402. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 13,4 tis. položka 12. 

"Transfer z MO VII - nájem za staveniště" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové 

výdaje položky "Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic) ve stejné výši. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 402. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 67,2 tis. položka 12. 

"Transfer z MO VI - věcné břemeno" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje 

položky "Platby za pronájem pozemků a budov vč. věcných břemen" (správce 711 - Odbor majetku 

a investic) ve stejné výši. 

 

12 

Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek 

Jan Mazuch 

Vít Ulrych 

 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/846/2019               (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX(dotace z městského rozpočtu ve výši 12,2 tis Kč a ze státního 

rozpočtu ve výši 60,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi XXXXXXXXXXXXX jako 

příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které jsou přílohou 

tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace B & V, s.r.o. IČ: 15049418 (dotace z městského rozpočtu ve výši 75,7 tis Kč a ze 

státního rozpočtu ve výši 365,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv mezi B a V, s.r.o.  IČ: 
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15049418 jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, které 

jsou přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace Flamy investment s.r.o. IČ: 49815491, (dotace z městského rozpočtu ve výši 46,8 

tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 200,0 tis Kč) a uzavření dvou dotačních smluv Flamy 

investment s.r.o. IČ: 49815491 jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako 

poskytovatelem dotace, které jsou přílohou tohoto usnesení. 

IV. Zastupitelstvo města Pardubic 

Bere na vědomí 

poskytnutí dotace Východočeskému muzeu v Pardubicích, a.s. IČ: 14450542 ve výši 800,0 tis Kč a 

uzavření dotační smlouvy ve výši mezi Východočeským muzeem v Pardubicích, a.s. IČ: 14450542 

jako příjemcem a městem Pardubice, IČ: 00274046 jako poskytovatelem dotace, která je přílohou 

tohoto usnesení. 

V. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

podepsat jménem statutárního města Pardubic dotační smlouvy dle bodu I. až V. usnesení. 

Z: Martin Charvát, primátor města 

T: 1.10.2019 

13 

Žádosti o dotace 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

 

Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/847/2019               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Se zavazuje 

v rámci realizace projektu "014D241009286 Pardubice (Hostovice) - Dopravní automobil s 

požárním přívěsem nákladním" dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do 

plné výše vlastních zdrojů. Celková cena vč. rozsahu je definována kupní smlouvou mezi 

Statutárním městem Pardubice jako kupujícím a HAGEMANN a.s., IČ: 26826925, se sídlem Hradní 

27/37, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava jako prodávajícím v celkové výši 1 099 262 Kč vč. DPH. Výši 

přislíbené dotace vč. podmínek pak definuje "Registrace akce č.j.: MV_33860-4/PO-FIN-2019 ze 

dne 31.5. 2019, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

účelové dotace na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje, 

která je přílohou č.2 tohoto usnesení. 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/848/2019               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Se zavazuje 

v rámci realizace projektu "014D241009297 Pardubice (Rosice) - Dopravní automobil s požárním 

přívěsem nákladním" dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše 

vlastních zdrojů. Celková cena vč. rozsahu je definována kupní smlouvou mezi Statutárním městem 

Pardubice jako kupujícím a HAGEMANN a.s., IČ: 26826925, se sídlem Hradní 27/37, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava jako prodávajícím v celkové výši  1 013 594,-Kč vč. DPH. Výši přislíbené 

dotace vč. podmínek pak definuje "Registrace akce č.j.: MV_33848-2/PO-FIN-2019 ze dne 8.3.2019, 

která je přílohou č.1 tohoto usnesení a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na 

nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje, která je přílohou 

č.2 tohoto usnesení. 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/849/2019               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Se zavazuje 

v rámci realizace projektu "014D241009286 Pardubice I - Dopravní automobil s požárním přívěsem 

nákladním" dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše vlastních 

zdrojů. Celková cena vč. rozsahu je definována kupní smlouvou mezi Statutárním městem 

Pardubice jako kupujícím a HAGEMANN a.s., IČ: 26826925, se sídlem Hradní 27/37, Slezská 

Ostrava, 710 00 Ostrava jako prodávajícím v celkové výši 1 030 595,- Kč vč. DPH. Výši přislíbené 

dotace vč. podmínek pak definuje "Registrace akce č.j.: MV_33833-4/PO-FIN-2019 ze dne 31.5. 

2019, která je přílohou č.1 tohoto usnesení a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace 

na nový dopravní automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje, která je 

přílohou č.2 tohoto usnesení. 

 

14 

Žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení ZmP 

 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 

 

Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/850/2019               (pro 35, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

žádosti o prodloužení termínů u úkolů vzešlých z usnesení Zastupitelstva města Pardubic uvedené v 

příloze usnesení. 

 

15 

Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 

 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora;  

                     Tomáš Pelikán, zastupitel města Pardubic a místopředseda představenstva DPmP a.s. 

 

Slovo předkladatelů  – viz zvukový záznam 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/851/2019               (pro 30, proti 1, zdrž. 2, nehl. 5) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících mezi Dopravním podnikem města 

Pardubice, a.s., IČO: 632 17 066, se sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice a Statutárním městem 

Pardubice, IČ: 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice – Staré Město, který je 

přílohou tohoto usnesení. 

 

16 

Smluvní vztahy se společností Dostihový spolek, a.s. + změna v obsazení 

představenstva 

 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupil:   

Jakub Kutílek – požádal o samostatné hlasování ke všem předloženým návrhům 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/852/2019               (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření trojstranné dohody o udělení záštity ministra zemědělství pořadateli 129. Velké 

pardubické se Slavia pojišťovnou konané dne 13. října 2019, zahrnující i předcházející kvalifikační 

dostihy, a to v případě finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako spolupodílející se 

osoby na organizaci uvedené Významné akce s podporou státu v sektoru zemědělství. Dohoda je 

přílohou č.1 tohoto usnesení 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít trojstrannou dohodu o udělení záštity ministra zemědělství pořadateli 129. Velké 

pardubické se Slavia pojišťovnou konané dne 13. října 2019, zahrnující i předcházející kvalifikační 

dostihy, a to v případě finanční podpory prostřednictvím statutárního města jako spolupodílející se 

osoby na organizaci uvedené Významné akce s podporou státu v sektoru zemědělství ve znění, 

které je přílohou č.1 tohoto usnesení. 

Z: Martin Charvát, primátor  

T: 30. 09. 2019   

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/853/2019               (pro 29, proti 3, zdrž. 4, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 700 tis. Kč na pořízení rolby v rámci realizace 

projektu ZIMNÍ LEDOVÝ PARK mezi Statutárním městem Pardubice a společnosti Dostihový spolek 

a.s., IČ: 481 55 110, sídlem Pražská 607, Pardubice PSČ 53021. Smlouva o poskytnutí dotace je 

přílohou tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 700 tis. Kč na pořízení rolby v rámci realizace projektu 

ZIMNÍ LEDOVÝ PARK mezi Statutárním městem Pardubice a společnosti Dostihový spolek a.s., IČ: 

481 55 110, sídlem Pražská 607, Pardubice PSČ 53021 ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.  

Z: Martin Charvát, primátor  

T: 10. 10. 2019 
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Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/854/2019               (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehl. 2) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

změnu v obsazení jednoho volného místa v představenstvu společnosti Dostihový spolek a.s., IČ: 

481 55 110 panem Mgr. Jaroslavem Müllerem, nar. dne xxxxxxxxxxxxxx, a to z důvodu rezignace 

zástupce města pana Martina Korby na pozici člena představenstva ke dni 31. 8. 2019. 

 

17 

Smlouva o dotaci na zvláštní přepravu handicapovaných 

Zpravodaj: Petr Kvaš, náměstek primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Lenka Španihelová 

Tomáš Pelikán 

Jakub Rychtecký 

František Brendl 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/855/2019               (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace obchodní společnosti Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 63217066, se 

sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, ve výši 600 tis. Kč pro účely 

provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro 

přepravu vozíků pro invalidy v roce 2019. Finanční prostředky jsou poskytovány v režimu podpory 

„de minimis“. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč pro účely provozování 

zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro přepravu vozíků 

pro invalidy v roce 2019, s obchodní společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 

63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, ve znění, které je 

přílohou tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 600 tis. Kč pro účely provozování 

zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu vozidlem upraveným pro přepravu vozíků 
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pro invalidy v roce 2019, s obchodní společností Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO: 

63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20, ve znění, které je 

přílohou tohoto usnesení. 

Zodpovídá: Ing. Vladimír Bakajsa 

Termín:        15.10.2019 

 

18 

Návrh na částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Karel Haas 

Jakub Rychtecký 

František Brendl 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/856/2019               (pro 24, proti 1, zdrž. 9, nehl. 4) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

částečné prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 382.947,00 Kč (tj. 75 % 

z celkově nařízeného odvodu ve výši 510.596,00 Kč), který byl uložen subjektu Tenisový klub 

Pernštýn 1897 Pardubice z.s., IČO 42939585, se sídlem U Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, 

platebními výměry Magistrátu města Pardubic vydanými dne 10.09.2018 pod č.j. MmP 71878/2018 

a MmP 71910/2018. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

vydat a doručit spolku Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., IČO: 42939585, se sídlem U 

Stadionu 1652, 530 02 Pardubice, rozhodnutí o částečném prominutí povinnosti odvodu za 

porušení rozpočtové kázně dle bodu I. tohoto usnesení.  

Z.: I. Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

T.: 31.10.2019 

19 

Dotace a veřejnoprávní smlouvy z oblasti sportu 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
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V rozpravě vystoupil: 

Vít Ulrych –  s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích podal 
informaci o jeho poměru k projednávané věci. 
 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/857/2019               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace ve výši 500 tis. Kč z Programu podpory sportu subjektu AUTO MOTO 

KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČO: 42939097, sídlo: Motoristů 300, Svítkov, 530 06 

Pardubice, na akci 90 let Zlaté přilby města Pardubic v roce 2019. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 500 tis. Kč se subjektem 

AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČO: 42939097, sídlo: Motoristů 300, Svítkov, 

530 06 Pardubice, na akci 90 let Zlaté přilby města Pardubic dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se subjektem AUTO MOTO KLUB 

ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR, IČO: 42939097, sídlo: Motoristů 300, Svítkov, 530 06 Pardubice, 

na akci 90 let Zlaté přilby města Pardubic dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Z.: I. Liedermanová 

T.: 31.12.2019 

 

 

Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. Z/858/2019               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu podpory sportu subjektu Pardubická 

malá kopaná PAMAKO z.s., IČO 48159123, sídlo: Hůrka 1823, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, na 

mzdu správce areálu na Hůrkách a otevřené hřiště pro veřejnost v roce 2019. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 300 tis. Kč se subjektem 

Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s., IČO 48159123, sídlo: Hůrka 1823, Bílé Předměstí, 530 02 

Pardubice, na mzdu správce areálu na Hůrkách a otevřené hřiště pro veřejnost v roce 2019 dle 

přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se subjektem Pardubická malá 

kopaná PAMAKO z.s., IČO 48159123, sídlo: Hůrka 1823, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, na mzdu 
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správce areálu na Hůrkách a otevřené hřiště pro veřejnost v roce 2019 dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení. 

Z.: I. Liedermanová 

T.: 31.12.2019 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. Z/859/2019               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč z Programu podpory sportu subjektu Basketbalový klub 

Pardubice z.s., IČO 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na evropské 

poháry a turnaje v roce 2019. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 300 tis. Kč se subjektem Basketbalový 

klub Pardubice z.s., IČO 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 

evropské poháry a turnaje v roce 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace se subjektem Basketbalový klub Pardubice z.s., 

IČO 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na evropské poháry a turnaje 

v roce 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Z.: I. Liedermanová 

T.: 31.12.2019 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. Z/860/2019               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

poskytnutí individuální dotace ve výši 150 tis. Kč z Programu podpory sportu subjektu BK 

Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na kondiční 

přípravu A týmu v roce 2019. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 150 tis. Kč se subjektem 

BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na 

kondiční přípravu A týmu v roce 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

III. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se subjektem BK Pardubice, a.s., 

IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na kondiční přípravu A týmu 

v roce 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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Z.: I. Liedermanová 

T.: 31.12.2019 

 

 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. Z/861/2019               (pro 33, proti 0, zdrž. 1, nehl. 4) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu č. 

D1734/00007/19 se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 

Ohrazenice, 533 53 Pardubice, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory sportu č. 

D1734/00007/19 se subjektem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 

Ohrazenice, 533 53 Pardubice dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 

Z.: I. Liedermanová 

T.: 31.12.2019 

20 

Revokace usnesení - Dotace z Programu podpory sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

 

Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 

 

Bez rozpravy 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/862/2019               (pro 34, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

změnu části usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/557/2019 ze dne 25.04.2019, a to v řádku 

č. 51 přílohy č. 1 citovaného usnesení, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory 

sportu subjektu Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z. s., IČO: 42939585, se sídlem U Stadionu 

1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na provoz sportovišť z původně schválené výše 77.000,- 

Kč. na 93.400,- Kč. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Pardubice a Tenisovým klubem Pernštýn 1897 Pardubice z. s., IČO: 42939585, se sídlem U Stadionu 

1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, č. D1734/00214/19 dle přílohy č. 1 tohoto návrhu 

usnesení. 
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21 

Revolution Train Tour 2019 - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace 

 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupila: 

Lenka Španihelová – požádala předkladatele o stažení bodu 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. Z/863/2019               (pro 28, proti 1, zdrž. 4, nehl. 5) 

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00119/19 dle přílohy č. 1 tohoto 

návrhu usnesení. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ukládá 

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D6131/00119/19 dle přílohy č. 1 tohoto 

návrhu usnesení. 

Z: Iva Bartošová 

T: 8.10.2019 

22 

Odvolání členů Rady města Pardubic 

Zpravodaj: Jakub Kutílek, zastupitel města 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

V rozpravě vystoupili: 

Jiří Rejda  

Jakub Kutílek 

Petr Kvaš 

Martin Charvát 

Ondřej Karas 

František Brendl 

Jan Mazuch 

Tomáš Pelikán 

Vojtěch Jirsa 

Vít Ulrych 

Karel Haas 

Václav Snopek 
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Petr Klimpl – podal návrh na ukončení diskuse (bylo přijato - pro 26, proti 1, zdrž. 2, nehl. 9) 
Jan Procházka 

 

Hlasování o návrzích č. 001 až 005 bylo provedeno tajnou volbou.  

 

Jednotlivé politické kluby delegovaly své zástupce do volební komise, která byla ustavena v tomto 

složení: 

Jan Hrabal (ANO 2011) 

Vojtěch Jirsa (Česká pirátská strana) 

Jiří Rozinek (Česká strana sociálně demokratická a nestraníci za Pardubice) 

Ludmila Ministrová (Koalice pro Pardubice) 

Pavel Studnička (Komunistická strana Čech a Moravy) 

Dušan Stránský (Občanská demokratická strana) 

František Brendl (Pardubáci společně) 

Vladimír Martinec (Sdružení pro Pardubice) 

 

Na základě výsledků hlasování tajnou volbou byly ze strany předkladatele zprávy dva zbývající návrhy 

na usnesení č. 006 a 007 staženy. 

 

 

 

Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 9, proti 24, zdrž. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Odvolává 

Martina Charváta z funkce primátora města Pardubic. 

 

 

Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 8, proti 25, zdrž. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Odvolává 

Petra Kvaše z funkce náměstka primátora města Pardubic. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 8, proti 25, zdrž. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Odvolává 

Jana Mazucha z funkce náměstka primátora města Pardubic. 

 

 

Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 9, proti 24, zdrž. 1) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 

Odvolává 

Jiřího Rejdu z funkce člena Rady města Pardubic. 

 

 

Návrh usnesení č. 005 nebyl přijat               (pro 8, proti 25, zdrž. 1) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Odvolává 

Tomáše Pelikána z funkce člena Rady města Pardubic. 

 

 

Návrh usnesení č. 006 byl stažen                

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. Z/003/2018, kterým stanovilo počet členů Rady města Pardubic na 11. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanovuje 

počet členů Rady města Pardubic na 7. 

 

 

Návrh usnesení č. 007 byl stažen                

 
 

I. Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. Z/003/2018, kterým stanovilo počet členů Rady města Pardubic na 11. 

II. Zastupitelstvo města Pardubic 

Stanovuje 

počet členů Rady města Pardubic na 9. 

 

23 

Nehospodárné nakládání se svěřeným majetkem - prodej nebytového prostoru čp. 

2547/29 na Palackého třídě 

 

Zpravodaj: František Brendl, zastupitel města 

 

Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 

 

 

V rozpravě vystoupili: 

Jakub Kutílek 



  71 

Karel Haas 

Martin Charvát 

František Brendl 

Ondřej Karas – požádal o potvrzení či vyvrácení údajné informace, že dozorčí rada společnosti RfP a.s. 
nesouhlasila s jiným způsobem prodeje předmětné nebytové jednotky p. Kroužilovi (→v této věci bude 
vyžádáno stanovisko předsedy představenstva RfP a.s.) 
Petr Klimpl 

Karel Haas 

 

 

Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat (pro 7, proti 10, zdrž. 13, nehl. 6) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/667/2019' ze dne 20.06.2019 o záměru prodeje zbytkových nebytových jednotek na 

území MO Pardubice I formou veřejné dražby. 

 

 

Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat (pro 7, proti 10, zdrž. 13, nehl. 6) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/668/2019' ze dne 20.06.2019 o záměru prodeje zbytkových nebytových jednotek na 

území MO Pardubice I formou veřejné dražby. 

 

 

Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat (pro 7, proti 10, zdrž. 13, nehl. 6) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/669/2019' ze dne 20.06.2019 o záměru prodeje zbytkových nebytových jednotek na 

území MO Pardubice I formou veřejné dražby. 

 

 

Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat (pro 7, proti 10, zdrž. 13, nehl. 6) 

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic 

Ruší 

usnesení č. 'Z/670/2019' ze dne 20.06.2019 o záměru prodeje zbytkových nebytových jednotek na 

území MO Pardubice I formou veřejné dražby. 
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24 

Diskuse 

(bod byl projednán v 18:00 hodin) 

 

Jan Hrubeš (na základě přihlášky do diskuse) 

- vyjádřil se k problematice nevyhovujících prostor, které využívá ke své činnosti ZUŠ v Lonkově 

ulici č.p. 510. Dle jeho informací je na území městské části Polabiny I k dispozici parcely č. 

3716 a 5668 v ul. Stavbařů, na nichž stojí budova Speciální školy Svítání, která se má stěhovat 

a budova má být zbourána. Doporučil na tomto pozemku vystavět novou budovu pro ZUŠ, 

jejíž výstavba je v rámci strategie města považována jako jedna z priorit.  

Reagoval M. Charvát – v novém strategickém dokumentu je tato investice plánována v min. 

rozsahu cca 200 mil. Kč; výše uvedený pozemek je navíc zatížen nájemcem, mohl by být volný 

v horizontu 3 – 4 let. 

 

Matěj Slanař 

- vznesl dotaz na ředitele DPmP a.s. Tomáše Pelikána, jakým způsobem podnik reaguje na 

současný podstav řidičů MHD 

Reagoval T. Pelikán – v současné době je podstav cca 40 řidičů, proto musely být zrušeny 

nějaké spoje. Podnik reagoval např. zavedením náborového příspěvku ve výši 40 tis. Kč, 

ovšem ani to nijak výrazně nenavýšilo počet zájemců o práci řidiče MHD. Uvedl, že se jedná o 

celorepublikový problém, s nedostatkem řidičů se potýká jak autobusová, tak i kamionová 

doprava. 

- dále podal podnět směrem k řediteli MpP panu R. Hüblovi, aby se v rámci konání městských 

slavností městská policie snažila zajistit plynulost dopravy přes Sukovu třídu, která je velice 

narušována proudícími davy lidí a jejich neřízeným přecházením přes přechody pro chodce.  

Reagoval R. Hübl – uvedl, že v době konání náročných kulturních událostí jako je Zlatá přilba, 

Velká pardubická či městské slavnosti se bude snažit nasadit co nejvyšší možný počet 

strážníků. 

- vznesl dotaz k dodatečné úpravě kruhového objezdu v Pardubičkách, především jaký byl 

dozor, jaké byly náklady na snížení prstence a jak došlo k pochybení v původní realizaci 

kruhového objezdu. 

Reagoval J. Hruška – podrobně objasnil celou situaci a uvedl, že město pokračuje 

v reklamačním řízení vůči dodavateli stavby (→ J. Hruška zašle zastupiteli panu Slanařovi 

vyčíslení všech nákladů souvisejících se stavbou prstence a jeho následné úpravy). 

 

Vít Ulrych 

- poděkoval radě města za podporu petice za domácí péči, uvedl, že jde o velmi důležitou věc 

v současné době velmi podfinancovanou. Dále poděkoval panu Turkovi i Jelínkovi a vyzval 

zastupitele o podpis této petice. 

- požádal zástupce v odborných komisích o podporu projektu sdílené lednice, dále požádal 

náměstka primátora J. Rychteckého, aby jednal s nějakou neziskovou organizací o možnosti 

provozu a údržby sdílené lednice. 
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Reagovala I. Böhmová – v této souvislosti informovala o otevření ParduPiCe (Pardubického 

pirátského centra) na Masarykově náměstí, uvedla, že tyto prostory budou sloužit pro veřejné 

aktivity, nyní je zde k dispozici sdílená knihovna, proto nabídla možnost v tomto prostoru 

realizovat i projekt sdílené lednice. 

- poděkoval náměstkům J. Mazuchovi a J. Rychteckému za organizaci semináře k BK Pardubice, 

který se uskuteční v úterý 24.09. a v rámci něhož bude možné prohlédnout si současný 

nevyhovující stav zázemí a sportovní haly. 

- dále uvedl, že zaznamenal podněty občanů na zřízení kontejnerů na hliníkový odpad a 

požádal zástupce městských obvodů, aby se tímto zabývali. 

 

Lenka Španihelová 

- vznesla dotaz na ředitele DPmP a.s. Tomáše Pelikána, zda jsou případným zájemcům o práci 

řidiče nabízeny služební byty 

Reagoval T. Pelikán – ano, podnik v současné době využívá cca 16 městských bytů, s ohledem 

na to, že podnik shání zaměstnance i z okolí Pardubic, setkává se často s dotazy na možnost 

poskytnutí služebního bytu, proto by byl velmi rád, kdyby zde tato možnost byla. 

- dále vznesla dotaz k důvodu ukončení mediace v rámci soudního sporu se společností SYNER 

s.r.o. týkajícího se tř. Míru 

Reagoval M. Charvát – mediace ze strany města odmítnuta nebyla, návrh města nebyl 

společností SYNER akceptován, zároveň společnost ani nepředložila žádný jiný návrh, mediace 

tak byla ukončena bezvýsledně.  

 

František Brendl 

- vznesl dotaz směrem k D. Salfickému a T. Pelikánovi týkající se řešení situace, kdy autobus 

vezoucí mladé hokejisty řídil opilý řidič. 

Reagoval T. Pelikán – uvedl, že dopravní podnik provádí kontroly zaměstnanců na všech 

úrovních, tato událost je o selhání jednotlivce, s daným řidičem již byl rozvázán pracovní 

poměr, dopravní podnik přistupuje k takovýmto pochybením s nulovou tolerancí. Ve 

spolupráci s HC zavedli, že trenéři a jiné odpovědné osoby budou mít vždy k dispozici zařízení 

na orientační dechovou zkoušku, které budou moci využít. 

Doplnil D. Salfický – za tuto událost se všem rodičům omluvili a apelovali na trenéry, aby 

prováděli namátkové dechové kontroly, aby se situace již nikdy neopakovala. 

 

Vojtěch Jirsa 

- Informoval zastupitele, že na MO I byla pověřena starostka k jednání s cílem vymístění 

kontejnerů z Bělobranského náměstí a zároveň s cílem vymezit na tomto náměstí prostor pro 

pobytové funkce. V této souvislosti pozval přítomné zastupitele na akci konanou dne 

20.09.019 na Bělobranském náměstí, která začíná v 15:00 hodin workshopem,  a v rámci níž 

se budou sbírat náměty občanů (především rezidentů), jak by doporučili náměstí 

revitalizovat. 

Reagoval V. Ulrych – doporučil, aby na tomto náměstí nebylo autům umožněno parkování. 

 

František Brendl 
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- vznesl dotaz na plnění usnesení č. Z/628/2019, v rámci něhož bylo žádáno předložení 

vyhodnocení finančního plánu na sezónu 2019/2020, které ale na již uskutečněném semináři 

k problematice HC dle jeho názoru předloženo nebylo. Vznesl dotaz, kdy bude možné setkání 

zastupitelů a zástupců dozorčí rady HC bez přítomnosti představenstva a managementu HC. 

Reagoval J. Mazuch – uvedl, že příští seminář k problematice HC je plánován na 26.09., 

členové DR již obdrželi návrh obsahu semináře, ke kterému se mají vyjádřit. Dle jeho názoru je 

dobré, aby na začátku semináře byli členové představenstva přítomni, poté není problém, aby 

proběhlo separátní jednání zastupitelů se členy dozorčí rady HC. 

- upozornil na rozrůstající se zástavbu rodinných domů v okolních obcích (Srch, Starý Mateřov, 

Barchov, Svítkov, Čívice apod.) a v této souvislosti upozornil na potenciální zhoršení již tak 

neúnosné dopravní situace ve městě Pardubice. S ohledem na tuto skutečnost vznesl dotaz, 

zda má státní správa nástroje na to, aby výstavbu povolila pod podmínkou zajištění potřebné 

občanské vybavenosti v okolí nově vznikající zástavby (MŠ apod.) → písemné vyjádření k této 

problematice zajistí J. Vopršal (vedoucí stavebního úřadu) ve spolupráci s Z. Kavalírovou 

(vedoucí odboru hlavního architekta) 

Reagoval V. Jirsa – město se může vyjadřovat či podávat námitky při procesu zpracování 

územních plánů okolních obcí. Doporučil radě města dát úkol OHA, aby pravidelně při 

zpracování ÚP okolních obcí předkládala materiál do rady, na základě něhož by se rada mohla 

rozhodnout, zda nějaké stanovisko k ÚP okolních obcí zaujme. Dalším nástrojem samosprávy 

je dle jeho názoru snaha o zkvalitňování života ve městech (bytová výstavba, veřejná 

prostranství atd.), aby občané neměli důvod se stěhovat za město. Dalším dle jeho názoru 

velice důležitým nástrojem je parkovací politika. 

Reagovala H. Dvořáčková – zástavba v lokalitách uvedených zastupitelem Brendlem byla 

plánována dlouhodobě, za 5 let jejího působení na radnici se radní měli možnost vyjádřit 

pouze k ÚP Opatovic nad Labem. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 22:41 hodin 

 
 

 

 

………………………………………….. 

        Martin  C h a r v á t         

                    primátor města 

 

O v ě ř o v a t e l é:        

 

 

Lenka  Š p a n i h e l o v á  

 

 

……………………………….. dne …………………………... 
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Jiří  R o z i n e k 

 

 

……………………………….. dne …………………………... 

 
 
Jména jsou uváděna bez titulů 
 

Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 
webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 
organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1.  
V Pardubicích dne 23.09.2019  
Celkem 75 stran originálu zápisu 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační oddělení MmP 
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Město Pardubice je pověřeno funkcí nositele Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace (dále jen 
„Strategie ITI“). Je tak mj. zodpovědné za naplňování Strategie ITI, a to především prostřednictvím 
plnění finančních plánů a milníků, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu. Strategie ITI byla 
Zastupitelstvem města Pardubic schválena 19. 11. 2015 a dne 25. 8. 2016 byla schválena řídicími 
orgány (ŘO) dotčených operačních programů (IROP – Integrovaný regionální operační program, OPD – 
Operační program Doprava, OPŽP – Operační program Životní prostředí, OPVVV – Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání, OPPIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 
Informace o plnění Strategie ITI jsou proto předkládány zastupitelům města Pardubic cca čtvrtletně, a 
to vždy v návaznosti na jednání Řídicího výboru ITI. Zprávu zpracovává Oddělení implementace 
Strategie ITI, které vykonává činnost nositele. 

Údaje k 30. 8. 2019 

- Vyhlášeno a ukončeno 64 výzev nositele ITI v celkové sumě 4 828 533 616 Kč 
- Vyjádření ŘV ITI získalo 139 projektových záměrů v částce 3 377 846 767 Kč (viz Příloha 

1_Projektové záměry hodnocené ŘV ITI) 
o z toho 3 projektové záměry v částce 47 875 060 Kč získaly negativní Vyjádření ŘV ITI (bez 

možnosti úspěšně podat plnou žádost) 
- 119 podaných záměrů je aktivních (s již poskytnutou dotací či s možností ji získat) s aktuálně 

známou či možnou přidělenou výší podpory EU 2 709 341 632 Kč 
o z toho 7 projektových záměrů s požadovanou podporou EU 480 515 147 Kč bylo ŘV ITI na 33. 

jednání dne 19. 6. 2019 vráceno k dopracování 
- Harmonogramy výzev nositele ITI na rok 2019 jsou vytvořeny v souhrnné alokaci 397 789 025 Kč 

pro IROP, OPŽP a OPPIK (viz Příloha 2_Harmonogramy výzev 2019) 
o V OPVVV již nebudou pro ITI vyhlášeny v tomto programovém období další výzvy 
o V OPD bude ŘO OPD vyhlašovat výzvu pro ITI v únoru 2020 v rámci specifického cíle 2.3 

zaměřeného na inteligentní dopravní systémy 
- Vyhlášeno 34 výzev Zprostředkujícího subjektu ITI (dále jen „ZS ITI“) v celkové sumě 2 682 593 981 

Kč (ukončeno 25 výzev ZS ITI, 9 výzev probíhá) 
- K hodnocení na ZS ITI/ŘO bylo předloženo 101 projektů v celkové částce 2 241 444 329 Kč 
- 87 projektů splnilo při hodnocení ZS ITI/ŘO formální náležitosti a podmínky přijatelnosti v částce 

2 084 265 061 Kč 
- 72 projektů v částce 1 369 120 264 má vydaný právní akt 
- 37 projektů již fyzicky ukončeno s podporou EU ve výši 414 807 534 Kč 
- 31 projektů finančně ukončeno ze strany ŘO s podporou EU ve výši 335 003 481 Kč 
- 6 projektů nesplnilo podmínky hodnocení ZS/ŘO (vráceno do alokace) 146 111 220 Kč 
- Podrobnější informace o čerpání, viz Příloha 3_Přehled čerpání Strategie ITI 8_2019 

Plnění finančních milníků IROP 

- Akceptační dopis ŘO IROP ze dne 19. 12. 2018 adresovaný nositeli ITI: 
o v roce 2019 bude ze strany ŘO IROP vyžadováno kumulativní plnění finančního plánu 

integrované strategie ITI v min. výši 41,17 % celkové rezervované alokace v IROP (tj. předložené 
ŽoP k 31. 10. 2019); 

o pokud se prokáže, že hrozí nenaplnění těchto závazků, může ŘO IROP přistoupit k odebrání 
rezervované alokace pro integrovanou strategii; 

o po roce 2019 bude IROP dále požadovat minimální kumulativní plnění z celkové rezervované 
alokace: 
! 2020 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2020): 55,44 %; 
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! 2021 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2021): 70,00 %; 
! 2022 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2022): 84,85 %; 
! 2023 (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2023): 100,00 %. 

- Dle informací z interního Monitorovacího systému projektů ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace a MS2014+ zpracovatel zprávy upozorňuje, že finanční milník IROP pro rok 2019 
nebude naplněn. Příčinou je zpomalování přípravy a realizace jednotlivých projektů na straně 
žadatelů, tedy i na straně města Pardubice, viz Příloha 4_IROP – plnění finančních milníků. 

- Dne 14. 8. 2019 proběhlo v Praze jednání ŘO IROP se zástupci nositelů ITI a IPRÚ primárně 
zaměřené na kumulativní plnění jednotlivých ITI a IPRÚ z celkové rezervované alokace IROP pro 
rok 2019. Predikce plnění ITI pro letošní rok, vycházející z informací monitorovacího systému 
MS2014+, je kumulativně 3,75 % pod stanoveným limitem. Nositel ITI proto intenzivně vyjednává 
s ŘO IROP, aby případný dopad na odebrání části alokace byl co nejmenší.  

Ostatní 

- V lednu 2019 nositel integrované strategie začal provádět povinnou mid-term evaluaci realizace 
a plnění své integrované strategie (procesní a výsledková evaluace) s údaji platnými k 31. 12. 
2018. Výstupy hodnocení jsou zpracovávány formou evaluační zprávy. Odpovědnost za 
vypracování a schválení evaluační zprávy má oddělení implementace Strategie ITI. Cílem mid-
term evaluace realizace integrované strategie je na jedné straně vyhodnotit funkčnost a 
efektivnost nastavení interních procesů nositele, na druhé straně vyhodnotit relevanci a naplnění 
cílů (účelnost) při její realizaci uprostřed programového období 2014–2020. Evaluační zpráva 
poskytuje náhled na dosavadní dopad intervencí, které přináší synergické efekty právě tím, že 
jsou realizovány v rámci integrovaného nástroje. Součástí zprávy jsou také upozornění na slabá 
místa a rizika procesu implementace integrovaného nástroje a formulace doporučení ke zlepšení, 
zejména na straně nositele, řídicích orgánů, ale i dalších zapojených subjektů. Evaluační zprávu 
na straně nositele (statutární město Pardubice) projednal a schválil dne 13. 8. 2019 výkonný 
orgán, tj. Rada města Pardubic. Následně ve stanoveném termínu, dne 28. 8. 2019, zprávu zaslal 
nositel ITI zodpovědné osobě na Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor regionální politiky) 
prostřednictvím emailu. O schválení zprávy bude nositel informován emailem. Seznam 
schválených zpráv bude průběžně poskytován i řídicím orgánům příslušných operačních 
programů. Schválenou evaluační zprávu nositel zveřejní na svých webových stránkách. 

- V současné době probíhá příprava na nové programové období pro čerpání dotací z EU na roky 
2021 - 2027. Z návrhu zveřejněných tzv. Obecných nařízení Evropské komise je jisté, že ITI budou 
pokračovat také v programovém období 2021+. Na jednání s řídicími orgány v prosinci 2018 bylo 
oznámeno, že stávající aglomerace ITI budou již v roce 2019 zpracovávat své Strategie území pro 
období 2021+. Zpracování těchto Strategií bude podmínkou pro možnost čerpání dotačních 
prostředků. V případě naší aglomerace se bude vycházet ze stávající Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace, nicméně je nezbytná revize jejích jednotlivých částí. Dne 25. 3. 2019 
proto RmP rozhodla o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Revize Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace", na základě doporučení hodnotící komise, dodavateli Centrum investic, 
rozvoje a inovací, Hradec Králové.  

- Dne 30. 6. 2019 byla dokončená aktualizace Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
předána zadavateli. Strategie bude postupně upravována do konce roku 2020, a to zejména na 
základě nových operačních programů, Národního dokumentu k územní dimenzi a relevantních 
evropských dokumentů.  
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1 Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči IROP 1.2 1. Přestupní uzly v aglomeraci Město Přelouč 24 700 484 24 700 484 20 367 147 15.11.2016
Projekt finančně ukončen ze strany 

ŘO

2 Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské 
hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
2. Ekologická veřejná doprava (Vozový park 

veřejné hromadné dopravy) 
Dopravní podnik města Pardubic 

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

Žádost o podporu stažena z výzvy 
ZS ITI

3 Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým 
pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové

IROP 1.2
2. Ekologická veřejná doprava (Vozový park 

veřejné hromadné dopravy) 
Dopravní podnik města Hradec 

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

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

4 Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a 
zálohování digitálních dokumentů v SVK HK

IROP 3.1
3. Paměťové instituce  a kulturní památky 

(Knihovny)
Královéhradecký kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.11.2016

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

5 Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích IROP 3.1
4. Paměťové instituce a kulturní památky 

(Muzea)
Pardubický kraj 94 357 220 94 117 640 79 999 994 18.01.2017

Projekt v plné (fyzické a finanční) 
realizaci

6 Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček OPD 1.4
5. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 

veřejné hromadné dopravy)
Dopravní podnik města Pardubic 

a.s.
24 033 284 19 862 218 16 882 885 18.01.2017 Projekt fyzicky ukončen

7 Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici OPD 1.4
5. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 

veřejné hromadné dopravy)
Dopravní podnik města Pardubic 

a.s.
48 755 081 40 293 456 34 249 437 18.01.2017 Projekt fyzicky ukončen

8 Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - 
trakční trolejové vedení trolejbusové dráhy

IROP 1.2
5. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 

veřejné hromadné dopravy)
Dopravní podnik města Pardubic 

a.s.
19 741 046 16 314 914 13 867 677 18.01.2017 Podána žádost o podporu

9 Modernizace odbavovacího systému cestujících v 
městské hromadné dopravě v Pardubicích

IROP 1.2 6. Dopravní telematika
Dopravní podnik města Pardubic 

a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 15.03.2017 Podána žádost o podporu

10
Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy 
v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových 

karet
IROP 1.2 6. Dopravní telematika

Dopravní podnik města Hradec 
Králové, a.s.

42 713 000 35 300 000 30 005 000 15.03.2017 Podána žádost o podporu

11 Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – KHK část aglomerace
Královéhradecký kraj 51 299 541 51 299 541 43 604 610 15.03.2017

Žádost o podporu splnila formální 
náležitosti a přijatelnost

12 Střední škola technická a řemeslná – Centrum 
odborného vzdělávání Chlumec n. Cidlinou

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – KHK část aglomerace
Královéhradecký kraj 24 012 710 24 012 710 20 410 804 15.03.2017

Žádost o podporu splnila formální 
náležitosti a přijatelnost

13 Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie 
VOSŽ a SZŠ Hradec Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – KHK část aglomerace
Královéhradecký kraj 11 785 647 11 785 647 10 017 800 15.03.2017

Žádost o podporu splnila formální 
náležitosti a přijatelnost

14 Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení 
vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – KHK část aglomerace
Královéhradecký kraj 18 411 083 18 411 083 15 649 421 15.03.2017

Projektová žádost nepředložena do 
výzvy ŘO

15 SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – PCE část aglomerace
Pardubický kraj 19 700 000 19 700 000 16 745 000 15.03.2017

Projektová žádost nepředložena do 
výzvy ŘO

16 Gymnázium Pardubice Mozartova – interaktivní 
učebny matematiky

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – PCE část aglomerace
Pardubický kraj 8 900 000 8 900 000 7 565 000 15.03.2017

Žádost o podporu splnila formální 
náležitosti a přijatelnost

17 Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben 
IT a přírodovědných předmětů

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – PCE část aglomerace
Pardubický kraj 8 700 000 8 700 000 7 395 000 15.03.2017

Žádost o podporu splnila formální 
náležitosti a přijatelnost

18 SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku 
moderních průmyslových technologií

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – PCE část aglomerace
Pardubický kraj 15 000 000 15 000 000 12 750 000 15.03.2017

Žádost o podporu splnila formální 
náležitosti a přijatelnost

19 SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení 
truhlářských dílen 

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – PCE část aglomerace
Pardubický kraj 14 800 000 14 800 000 12 580 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

20 Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben 
a laboratoří

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – PCE část aglomerace
Pardubický kraj 7 000 000 7 000 000 5 950 000 15.03.2017

Projekt v plné (fyzické a finanční) 
realizaci

21 SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného 
výcviku a praxe

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – PCE část aglomerace
Pardubický kraj 24 182 300 24 182 300 20 554 955 15.03.2017

Projekt v plné (fyzické a finanční) 
realizaci

22 SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – vybudování 
dílen odborného výcviku

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – PCE část aglomerace
Pardubický kraj 7 600 000 7 600 000 6 460 000 15.03.2017

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

23 Příhrádek Pardubice IROP 3.1
9. Paměťové instituce a kulturní památky – 

Památky 
Pardubický kraj 54 662 675 52 282 000 44 439 700 15.03.2017

Projekt v plné (fyzické a finanční) 
realizaci

24

Zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku 
polytechnických předmětů při Biskupském gymnáziu 
Bohuslava Balbína a Základní a mateřské škole Jana 

Pavla II. v Hradci Králové

IROP 2.4
7. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – KHK část aglomerace
Biskupství královéhradecké 59 869 000 59 869 000 50 888 650 08.06.2017 Projekt ve fyzické realizaci

25 Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva IROP 3.1
9. Paměťové instituce a kulturní památky – 

Památky 
Národní památkový ústav 76 462 000 71 886 890 61 103 857 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické a finanční) 
realizaci

26 Stará vojenská plovárna (Vinice 25) IROP 1.2 10. Nemotorová doprava - cyklodoprava Statutární město Pardubice 14 668 718 9 279 894 7 887 910 08.06.2017
Projekt finančně ukončen ze strany 

ŘO

27 Modernizace budovy základní školy v Libčanech pro 
výuku klíčových kompetencí

IROP 2.4
11. Infrastruktura základních škol – KHK část 

aglomerace
Základní škola a mateřská škola 

Libčany
4 000 000 4 000 000 3 400 000 08.06.2017

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

28 IT4Bio OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Hradec Králové 44 000 000 44 000 000 37 400 000 08.06.2017
Žádost o podporu nesplnila 

podmínky věcného hodnocení

29 PERSONMED - Centrum rozvoje personalizované 
medicíny u věkem podmíněných onemocnění

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Fakultní nemocnice Hradec Králové 39 422 353 39 422 353 33 509 000 08.06.2017
Projekt v plné (fyzické a finanční) 

realizaci

30 Léčiva a medicínské technologie - přenos poznatků ve 
výzkumu a vývoji do předaplikační sféry (DRUGTECH)

OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Karlova 72 229 412 72 229 412 61 395 000 08.06.2017
Žádost o podporu nesplnila 

podmínky věcného hodnocení

31
Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou 
hustotou na bázi polymerních nanokompozitů – 

NANOMAT
OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 70 539 116 70 539 116 59 958 249 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické a finanční) 
realizaci

32
Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu 
nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé 

organismy – NANOBIO
OPVVV 1.2 13. Předaplikační výzkum Univerzita Pardubice 122 000 000 122 000 000 103 700 000 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické a finanční) 
realizaci

33 ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické vzdělávání a 
bezbariérový přístup 

IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

ZŠ Chlumec nad Cidlinou 7 905 524 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze strany 

ŘO

34 ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně 
čp. 57 

IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Všestary 8 985 043 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze strany 

ŘO

35 Cyklostezka Svítkov – Srnojedy IROP 1.2 18. Nemotorová doprava – cyklodoprava II statutární město Pardubice 7 336 844 7 336 844 6 236 318 12.10.2017
Projekt finančně ukončen ze strany 

ŘO

36
Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka 
Mechu a Perníku (Hradec Králové – Vysoká nad 

Labem)
IROP 1.2 18. Nemotorová doprava – cyklodoprava II Svazek obcí Hradubická labská 40 000 000 40 000 000 34 000 000 12.10.2017

Projekt v plné (fyzické a finanční) 
realizaci

37 Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní 
konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47 

IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – pardubická 

část aglomerace
Město Holice 5 397 683 4 464 366 3 794 711 12.10.2017 Projekt ve fyzické realizaci

38
Modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu a 

rekonstrukce a vybavení chemické laboratoře ZŠ Dr. J. 
Malíka včetně zajištění bezbariérovosti

IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – pardubická 

část aglomerace
Město Chrudim 4 312 745 4 304 631 3 658 937 12.10.2017

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

39 Revitalizace budovy Muzea východních Čech IROP 3.1 20. Paměťové instituce a památky – Památky II Statutární město Hradec Králové 90 000 000 90 000 000 76 500 000 12.10.2017
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

40 Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém 
průmyslu I

OPPIK 1.1
14. Podnikový výzkum, vývoj a inovace – 

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

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

41 Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém 
průmyslu II

OPPIK 1.1
16. Podnikový výzkum, vývoj a inovace – 

Potenciál
TOSEDA 14 520 000 12 000 000 6 000 000 12.10.2017

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

42

Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v 
aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, 

detekčních a simulačních systémů pro dopravní a 
přepravní procesy – POSITRANS

OPVVV 1.2 17. Dlouhodobá mezisektorová spolupráce Univerzita Pardubice 70 588 235 70 588 235 60 000 000 12.10.2017
Projekt v plné (fyzické i finanční) 

realizaci

43 Výzkumné a vývojové centrum obalů OPPIK 1.1
16. Podnikový výzkum, vývoj a inovace – 

Potenciál
TART s.r.o. 16 535 000 13 500 000 6 750 000 17.01.2018

Žádost o podporu nepředložena v 
termínu do výzvy ŘO

44 Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení 
na ulici Pražské

IROP 1.2 18. Nemotorová doprava – cyklodoprava II Statutární město Pardubice 3 113 880 2 445 753 2 078 890 17.01.2018
Projekt finančně ukončen ze strany 

ŘO
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45 Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - 
I. etapa

IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – pardubická 

část aglomerace
Město Lázně Bohdaneč 7 290 474 6 000 000 5 100 000 17.01.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

46 Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice IROP 2.4
19. Infrastruktura základních škol – pardubická 

část aglomerace
Město Dašice 6 000 000 6 000 000 5 100 000 17.01.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

47 Kamerový systém Pardubice OPD 2.3 22. Dopravní telematika (Řízení dopravy) Statutární město Pardubice 16 281 168 12 179 623 10 352 680 17.01.2018 Podána žádost o podporu

48 Laboratoř virtuální a rozšířené reality TC HK OPPIK 1.2
23. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – 

Služby infrastruktury, aktivita B, C, D
Statutární město Hradec Králové 5 000 000 5 000 000 2 500 000 17.01.2018

Projektový záměr stažen z výzvy 
nositele

49 Revitalizace bývalého zemědělského objektu v areálu 
zemědělského družstva

OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – 

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

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

50 Vybudování školícího střediska ve společnosti MONTS 
s.r.o.

OPPIK 2.4
24. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – 

Školící střediska
MONTS s.r.o. 11 833 800 9 780 000 4 890 000 21.03.2018

Žádost o podporu stažena z výzvy 
ŘO

51 Rekonstrukce haly firmy Plastpartner spol. s. r. o., 
Rybitví 

OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – 

Nemovitosti
Plastpartner spol. s. r. o. 4 000 000 3 305 785,12 1 487 603,30 21.03.2018

Projektový záměr stažen z výzvy 
nositele

52 Rekonstrukce nemovitosti firmy ELMONTIA OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – 

Nemovitosti
ELMONTIA, a.s. 36 300 000 30 000 000 13 500 000 21.03.2018

Projektový záměr stažen z výzvy 
nositele

53 Výstavba haly TNM PRINT OPPIK 2.3
25. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků – 

Nemovitosti
TNM PRINT s.r.o. 12 230 526 10 107 873 4 548 543 21.03.2018

Žádost o podporu nesplnila 
podmínky věcného hodnocení

54 Oživení pevnosti Josefov IROP 3.1
26. Paměťové instituce a kulturní památky – 

Památky III
Město Jaroměř 110 000 000 105 000 000 89 250 000 21.03.2018

Projektový záměr stažen z výzvy 
nositele

55 Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské 
hromadné dopravy v Pardubicích

IROP 1.2
27. Ekologická veřejná doprava – Vozový park 

veřejné hromadné dopravy II
Dopravní podnik města Pardubic 

a.s.
63 984 880 47 000 000 39 950 000 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

56
Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy 
v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových 

karet
IROP 1.2 28. Dopravní telematika II

Dopravní podnik města Hradec 
Králové a.s.

42 713 000 35 300 000 30 005 000 21.03.2018
Žádost o podporu nepředložena v 

termínu do výzvy ZS

57 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Bratranců Veverkových 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Statutární město Pardubice 22 028 221 17 622 652,96 14 979 255 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

58 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Družstevní 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Statutární město Pardubice 27 841 030 9 542 920,31 8 111 482 21.03.2018 Projekt ve fyzické realizaci

59 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
npor. Eliáše 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Statutární město Pardubice 24 720 406 16 904 430,43 14 368 766 21.03.2018

Projekt v plné (fyzické a finanční) 
realizaci

60 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Ohrazenice 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Statutární město Pardubice 25 494 592 10 169 671,27 8 644 221 21.03.2018 Projekt ve fyzické realizaci

61 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Spořilov 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Statutární město Pardubice 16 454 960 15 928 857,93 13 539 529 21.03.2018 Projekt fyzicky ukončen

62 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Staňkova 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Statutární město Pardubice 26 946 604 11 315 913,95 9 618 527 21.03.2018 Projekt ve fyzické realizaci

63 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Studánka 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Statutární město Pardubice 29 155 838 17 594 154,53 14 955 031 21.03.2018 Projekt fyzicky ukončen

64 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Závodu Míru 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Statutární město Pardubice 21 832 099 17 448 172,17 14 830 946 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

65 Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč – 
II. etapa 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Město Lázně Bohdaneč 7 531 433 7 519 333 6 391 433 21.03.2018

Projekt s právním  aktem o 
poskytnutí podpory

66 Modernizace infrastruktury v ZŠ Habrmanova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 9 677 997 9 677 997,27 8 226 298 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

67 Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 6 936 462 6 936 461,55 5 895 992 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

68 Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 9 922 865 9 922 864,61 8 434 435 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

69 Modernizace infrastruktury v ZŠ Kukleny IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 11 014 644 11 014 643,67 9 362 447 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

70 Modernizace infrastruktury v ZŠ M. Horákové IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 13 441 604,33 13 441 604,33 11 425 364 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

71 Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 10 347 890,89 10 347 890,89 8 795 707 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

72 Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 3 874 633,92 3 874 633,92 3 293 439 21.03.2018

Žádost o podporu nepředložena v 
termínu do výzvy ZS

73 Modernizace infrastruktury v ZŠ Pouchov IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 6 999 763,22 6 999 763,22 5 949 799 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

74 Modernizace infrastruktury v ZŠ SEVER IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 12 840 736,12 12 840 736,12 10 914 626 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

75 Modernizace infrastruktury v ZŠ SNP IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 9 419 929,36 9 419 929,36 8 006 940 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

76 Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefánikova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 7 077 842,32 7 077 842,32 6 016 166 21.03.2018 Projekt fyzicky ukončen

77 Modernizace infrastruktury v ZŠ Štefcova IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Statutární město Hradec Králové 13 111 455,92 13 111 455,92 11 144 738 21.03.2018

Projekt finančně ukončen ze strany 
ŘO

78 ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně 
vybudování bezbariérovosti školy 

IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace
Základní škola a mateřská škola 

KLAS s.r.o.
16 788 691 13 669 737 11 619 276 20.06.2018

Projekt nebyl podpořen 
(nedostatečná alokace výzvy)

79 Polytechnická učebna a učebna Fyziky Základní školy 
Boženy Němcové Jaroměř 

IROP 2.4
30. Infrastruktura základních škol II – 

královéhradecká část aglomerace
Základní škola Boženy Němcové 

Jaroměř
5 078 965,05 5 078 965,05 4 317 120 20.06.2018

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

80 Dopravní terminál v Jaroměři IROP 1.2 32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Jaroměř 65 000 000 44 000 000 37 400 000 20.06.2018 Projekt ve fyzické realizaci
81 Terminál veřejné dopravy v Chrudimi IROP 1.2 32. Přestupní uzly v aglomeraci II Město Chrudim 59 371 808 35 294 118 30 000 000 20.06.2018 Projekt ve fyzické realizaci

82 Modernizace odbavovacího systému  cestujících v 
městské hromadné dopravě v Pardubicích

IROP 1.2 33. Dopravní telematika III
Dopravní podnik města Pardubic 

a.s.
36 300 000 30 000 000 25 500 000 20.06.2018 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

83 Revitalizace zámeckého areálu Karlova Koruna v 
Chlumci nad Cidlinou

IROP 3.1
35. Paměťové instituce a kulturní památky – 

Památky IV
Kinský dal Borgo, a.s. 119 066 773 94 116 460 79 998 991 20.06.2018

Projektový záměr stažen z výzvy 
nositele, projekt uspěl v individuální 

výzvě

84 Předaplikační výzkum inovativních léčiv a 
medicínských technologií (InoMed)

OPVVV 1.2 36. Předaplikační výzkum II Univerzita Karlova 104 121 532 104 121 532 88 503 302 20.06.2018 Projekt ve fyzické realizaci

85 IT4Neuro(degeneration) OPVVV 1.2 36. Předaplikační výzkum II Univerzita Hradec Králové 81 192 647 81 192 647 69 013 750 20.06.2018 Projekt ve fyzické realizaci

86 Výzkum a vývoj modelu pro využívání a řízení fleet-
sharingových služeb

OPPIK 1.1
37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace – 

APLIKACE
Hi-Tech inovační klastr z.s. 42 740 000 34 000 000 23 800 000 20.06.2018

Žádost o podporu nedoporučena k 
financování

87 Trolejbusová trať Pod Strání OPD 1.4
42. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 

veřejné hromadné dopravy) II
Dopravní podnik města Hradce 

Králové a.s.
19 329 750 12 025 000 10 221 250 20.06.2018 Podána žádost o podporu

88 Měnírna 5 Cihelna OPD 1.4
42. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 

veřejné hromadné dopravy) II
Dopravní podnik města Hradce 

Králové a.s
18 150 000 6 300 000 5 355 000 20.06.2018 Podána žádost o podporu

89 Radarový systém pro detekci pozemních  a LSS 
vzdušných cílů

OPPIK 1.1
37. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

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

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

90 Rozšíření výzkumných  a vývojových kapacit 
společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.

OPPIK 1.1
39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

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

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

91 Rozšíření výzkumných  a vývojových kapacit 
společnosti RETIA, a. s.

OPPIK 1.1
39. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál
RETIA, a.s. 17 908 000 14 800 000 7 400 000 13.-20.7.2018

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

92 Lávka u Aldisu IROP 1.2 43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava IV Statutární město Hradec Králové 55 000 000 53 000 000 45 050 000 17.10.2018 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

93
SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, 

technického a technologického zázemí Muzea 
východních Čech v Hradci Králové

IROP 3.1
44. Paměťové instituce a kulturní památky - 

Muzea III
Královéhradecký kraj 305 800 000 235 294 118 200 000 000 17.10.2018

Projekt s právním aktem o 
poskytnutí podpory

94 Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých 
exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2

IROP 3.1
45. Paměťové instituce a kulturní památky - 

Památky V
Pardubický kraj 121 000 000 111 764 706 95 000 000 17.10.2018

Žádost o podporu splnila podmínky 
pro vydání právního aktu

95 Oživení pevnosti Josefov IROP 3.1
45. Paměťové instituce a kulturní památky - 

Památky V
Město Jaroměř 146 000 000 105 000 000 89 250 000 17.10.2018

Žádost o podporu doporučena k 
financování

96 Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích OPD 2.3 46. Dopravní telematika (Řízení dopravy) III Statutární město Pardubice 36 300 000 30 250 000 25 712 500 17.10.2018 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

97 Propojení cyklostezky podél Kunětické ulice s 
navazujícími cyklostezkami

IROP 1.2 43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava IV Statutární město Pardubice 3 538 169 2 750 466 2 337 896 23.01.2019
Žádost o podporu stažena z výzvy 

ZS ITI

98 Náhrdelník Chrudimky (úsek 66) IROP 1.2 43. Nemotorová doprava - Cyklodoprava IV Statutární město Pardubice 17 194 933 7 279 192 6 187 314 23.01.2019 Podána žádost o podporu

99 Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov - Piletice IROP 1.2 48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V Statutární město Hradec Králové 12 000 000 12 000 000 10 200 000 23.01.2019
Žádost o podporu splnila podmínky 

způsobilosti k financování

100 Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon - Polabiny) - úsek 
58

IROP 1.2 48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V Statutární město Pardubice 48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI
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ŘV (+) - datum 

jednání ŘV
Stav projektu

101 Stezka pro pěší a cyklisty Piletice - Rusek IROP 1.2 48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V Statutární město Hradec Králové 12 000 000 12 000 000 10 200 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

102 Pardubice, Opočínek - kanalizace OPŽP 1.1 49. Ochrana vod
Vodovody a kanalizace Pardubice, 

a.s.
18 800 000 16 941 176 10 800 000 17.-20.02. 2019

Žádost o podporu doporučena k 
financování

103
Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy 
v Hradci Králové na principu bezkontaktních čipových 

karet
IROP 1.2 50. Dopravní telematika IV

Dopravní podnik města Hradce 
Králové, a.s.

42 713 000 35 300 000 30 005 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

104 Trolejbusová trať ve Studentské ulici OPD 1.4
51. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 

veřejné hromadné dopravy)
Dopravní podnik města Pardubic 

a.s.
12 500 000 10 000 000 8 500 000 17.04.2019

Žádost o podporu splnila formální 
náležitosti a přijatelnost

105 Posílení napájení trolejbusových tratí v centru 
Pardubic obnovou měnírny „Stadion“

OPD 1.4
51. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 

veřejné hromadné dopravy)
Dopravní podnik města Pardubic 

a.s.
22 500 000 18 000 000 15 300 000 17.04.2019

Žádost o podporu splnila formální 
náležitosti a přijatelnost

106 Inteligentní parkovací systém v Pardubicích OPD 2.3 52. Dopravní telematika (Řízení dopravy) IV Statutární město Pardubice 66 550 000 36 300 000 30 855 000 17.04.2019
Projektová žádost nepředložena do 

výzvy ŘO

107 Inteligentní dopravní systém OPD 2.3 52. Dopravní telematika (Řízení dopravy) IV Statutární město Hradec Králové 419 000 000 290 588 235 247 000 000 17.04.2019
Projektová žádost nepředložena do 

výzvy ŘO

108 Modifikované polymerní systémy nejen pro dentální 
použití

OPPIK 1.1
53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace II
SYNPO, akciová společnost 12 300 000 12 000 000 6 960 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

109 Vývoj nové generace nákladních vozidel AVIA s 
elektropohonem

OPPIK 1.1
53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Aplikace II
AVIA Motors s.r.o. 44 168 000 42 180 000 19 402 800 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

110 Modernizace pracovišť pro výzkum a vývoj ve 
společnosti ELDIS Pardubice, s.r.o.

OPPIK 1.1
55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál II
ELDIS Pardubice, s.r.o. 34 122 000 28 200 000 14 100 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

111 Rozšíření vývojových kapacit společnosti AVIA Motors 
s.r.o.

OPPIK 1.1
55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál II
AVIA Motors s.r.o. 37 752 000 31 200 000 15 600 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

112
Vývoj a aplikace biotechnologických metod na bázi 3D 
biotisku pro využití v tkáňovém inženýrství a moderní 

terapii
OPPIK 1.1

55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Potenciál II

Bioinova s.r.o. 5 800 000 5 600 000 2 800 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

113 Laboratoř pro VaV slinování pokročilé keramiky z 
nitridu hliníku v ochranné atmosféře

OPPIK 1.1
55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál II
ELCERAM a.s. 7 260 000 6 000 000 3 000 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

114
Rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity Centra 

nanostrukturovaných polymerů v SYNPO, akciová 
společnost

OPPIK 1.1
55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál II
SYNPO, akciová společnost 14 800 000 12 200 000 6 100 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

115 Rozšíření kapacit VaV centra společnosti TL-
ULTRALIGHT s.r.o.

OPPIK 1.1
55. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 

Potenciál II
TL-ULTRALIGHT s.r.o. 67 560 000 60 000 000 30 000 000 17.04.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

116 Modernizace měnírny Nový Hradec Králové OPD 1.4
51. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 

veřejné hromadné dopravy)
Dopravní podnik města Hradce 

Králové, a.s.
27 830 000 23 000 000 19 550 000 17.-21.05.2019

Žádost o podporu splnila podmínky 
věcného hodnocení

117 Trolejbusová trať Dukla, vozovna – Hlavní nádraží OPD 1.4 62. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 
veřejné hromadné dopravy) IV

Dopravní podnik města Pardubic 
a.s.

54 450 000 45 000 000 38 250 000 17.-21.05.2019
Žádost o podporu splnila formální 

náležitosti a přijatelnost

118 Měnírna 6 Plačice OPD 1.4 62. Ekologická veřejná doprava (Infrastruktura 
veřejné hromadné dopravy) IV

Dopravní podnik města Hradec 
Králové, a.s.

26 620 000 22 000 000 18 700 000 17.-21.05.2019
Žádost o podporu splnila formální 

náležitosti a přijatelnost

119 Nové a pokročilé metody hodnocení chemických látek OPPIK 1.1 53. Podnikový výzkum, vývoj a inovace - 
Aplikace II

Výzkumný ústav organických syntéz 
a.s.

32 500 000 32 500 000 18 102 500 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

120 Vybudování chodníku v ulici Spojovací IROP 1.2 56. Nemotorová doprava - Bezpečnost dopravy statutární město Hradec Králové 12 000 000 12 000 000 10 200 000 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

121 Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště IROP 2.4 58.  Infrastruktura základních škol – 
královéhradecká část aglomerace

statutární město Hradec Králové 5 557 496 5 557 496 4 723 872 19.06.2019 Podána žádost o podporu

122 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Josefa Ressla

IROP 2.4 59.  Infrastruktura základních škol – pardubická 
část aglomerace

statutární město Pardubice 29 055 694 11 764 706 10 000 000 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

123  Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Benešovo náměstí

IROP 2.4 59.  Infrastruktura základních škol – pardubická 
část aglomerace

statutární město Pardubice 23 840 412 11 764 706 10 000 000 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

124 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole 
Dubina

IROP 2.4 59.  Infrastruktura základních škol – pardubická 
část aglomerace

statutární město Pardubice 44 061 284 11 764 706 10 000 000 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

125 ZŠ Klas – Vybudování odborných učeben včetně 
vybudování bezbariérovosti školy

IROP 2.4 59.  Infrastruktura základních škol – pardubická 
část aglomerace

Základní škola a mateřská škola 
KLAS s.r.o.

15 545 814 11 764 706 10 000 000 19.06.2019 Podána žádost o podporu

126 Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček IROP 3.1 61. Paměťové instituce a kulturní památky - 
Památky VI

statutární město Pardubice 26 620 000 23 600 000 20 060 000 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

127 Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí IROP 3.1 61. Paměťové instituce a kulturní památky - 
Památky VI

Národní památkový ústav 70 788 236 70 588 236 60 000 001 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

128 Zvýšení kvality a rozšíření poskytovaných služeb P-
PINK pro MSP

OPPIK 1.2 63. Služby infrastruktury
Pardubický podnikatelský 

inkubátor, z.ú.
5 000 000 5 000 000 2 500 000 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

129 Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro 
umístění P-PINK

OPPIK 1.2 63. Služby infrastruktury
Pardubický podnikatelský 

inkubátor, z.ú.
33 000 000 33 000 000 16 500 000 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

130 Konstrukční pracoviště JHV – ENGINEERING s.r.o. OPPIK 2.3 64. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - 
Nemovitosti IV

JHV - ENGINEERING s.r.o. 41 067 869 33 940 386 11 879 135 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

131 Rekonstrukce haly NPK Rybitví OPPIK 2.3 64. Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků - 
Nemovitosti IV

SK - EKO Pardubice s. r. o. 38 405 400 31 740 000 14 283 000 19.06.2019 Vydáno Vyjádření ŘV ITI

∑ 4 842 789 868 3 885 244 310 3 300 901 707

# Název projektu OP SC Výzva nositele ITI Žadatel Rozpočet (Kč) CZV (Kč)
Příspěvek EU 

(Kč) ve 
Vyjádření ŘV

Rozhodnutí
ŘV (-) - datum 

jednání ŘV
Stav projektu

1 Přístavba východního křídla školy pro odborné učebny 
DELTA

IROP 2.4
8. Infrastruktura středních a vyšších odborných 

škol – PCE část aglomerace

DELTA – Střední škola informatiky a 
ekonomie, Základní škola a 

Mateřská škola, s.r.o.
17 000 000 17 000 000 14 450 000 08.06.2017

Projekt v plné (fyzické i finanční) 
realizaci

2 Základní škola Lhota pod Libčany stavební úpravy a 
podkrovní vestavba 

IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Lhota pod Libčany 8 500 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Žádost o podporu nesplnila 

podmínky věcného hodnocení

3 Rozšíření a modernizace počítačové sítě ZŠ a MŠ 
Nechanice, okres Hradec Králové 

IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

ZŠ a MŠ Nechanice, okres Hradec 
Králové

1 200 000 1 200 000 1 020 000 12.10.2017
Projektová žádost nepředložena do 

výzvy ZS ITI

4 Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Osice 11 000 000 6 000 000 5 100 000 12.10.2017
Projektová žádost stažena z výzvy 
ZS ITI, projekt uspěl v individuální 

výzvě

5 Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT IROP 2.4
11. Infrastruktura základní škol – 
královéhradecká část aglomerace

Obec Předměřice nad Labem 4 000 000 4 000 000 3 400 000 12.10.2017 Projekt ve fyzické realizaci

6 Výstavba odborných učeben fyziky a chemie IROP 2.4
29. Infrastruktura základních škol II – 

pardubická část aglomerace

Bohemia – Hotelová škola a Střední 
pedagogická škola a Základní škola 

s.r.o.
10 423 600 10 323 600 8 775 060 20.06.2018

Projektový záměr neuspěl ve výzvě 
nositele

7 Lávka pro pěší a cyklisty (Poseidon-Polabiny) - úsek 58 IROP 1.2 34. Nemotorová doprava - Cyklodoprava III Statutární město Pardubice 48 500 000 40 000 000 34 000 000 17.10.2018
Projektový záměr neuspěl ve výzvě 

nositele

8 Úpravy pro nemotorovou dopravu v prostoru Zimního 
stadionu a trasy na „Hučák“

IROP 1.2 48. Nemotorová doprava - Cyklodoprava V Statutární město Hradec Králové 14 300 000 6 000 000 5 100 000 17.04.2019
Projektový záměr neuspěl ve výzvě 

nositele

∑ 114 923 600 80 200 000 76 945 060

Poznámka: Ve výzvách nositele číslo 8 a 11 nebylo "Vyjádření ŘV ITI" právně závazné



HARMONOGRAM VÝZEV IROP PRO ROK 2019

Příloha 2_Harmonogramy výzev 2019

Specifický cíl 
IROP

(aktivita)

Opatření/ 
Podopatření

ISg

Příspěvek 
Unie
(CZK)

Nositel ITI ZS ITI

Plánovaný 
termín

jednání PS

Plánovaný
termín

jednání ŘV

Plánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
ukončení 

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  
příjmu 

žádostí o 
podporu

Plánované 
ukončení 

příjmu 
žádostí o 
podporu 

1.2 - Terminály 1.1.2/1.1.2.A 27 000 000 09/2019 09/2019 09/2019 09/2019 09/2019 12/2019 2. 10. 2019 9. 10. 2019



HARMONOGRAM VÝZEV OPPIK PRO ROK 2019

* Alokace výzvy může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání

Příloha 2_Harmonogramy výzev 2019

Specifický cíl
OPPIK

Program
podpory

Opatření/ 
Podopatření

ISg

Příspěvek
Unie
(CZK)

Nositel ITI

Plánovaný 
termín

jednání PS

Plánovaný 
termín

jednání ŘV

Plánované 
vyhlášení 

výzvy

Plánované 
zahájení  

příjmu proj.
záměrů

Plánované 
ukončení 

příjmu proj.
záměrů

1.1 - Zvýšit inovační 
výkonnost podniků Aplikace 2.2.1/2.2.1.B 79 198 410* 09/2019 09/2019 09/2019 2. 10. 2019 9. 10. 2019

1.1 - Zvýšit inovační 
výkonnost podniků Potenciál 2.2.1/2.2.1.B 3 790 750* 09/2019 09/2019 09/2019 2. 10. 2019 9. 10. 2019

1.1 - Zvýšit inovační 
výkonnost podniků Inovace 2.2.1/2.2.1.B 50 503 500 09/2019 09/2019 09/2019 2. 10. 2019 9. 10. 2019

1.2 - Zvýšit intenzitu a 
účinnost spolupráce
ve výzkumu, vývoji a 

inovacích

Služby 
infrastruktury, 

aktivity
a, b, c, d

2.2.2/2.2.2.A 37 500 000* 09/2019 09/2019 09/2019 2. 10. 2019 9. 10. 2019

2.3 – Zvýšit 
využitelnost 

infrastruktury pro 
podnikání

Nemovitosti 2.2.1/2.2.1.C 10 596 365* 09/2019 09/2019 09/2019 2. 10. 2019 9. 10. 2019



HARMONOGRAM VÝZEV OPŽP PRO ROK 2019

* Alokace výzvy může být navýšena dle aktuálního stavu čerpání

Příloha 2_Harmonogramy výzev 2019

Specifický cíl
OPŽP

Opatření/ 
Podopatření ISg Příspěvek Unie 

(CZK)

Nositel ITI

Plánovaný
termín jednání 

PS

Plánovaný
termín jednání 

ŘV

Plánované 
vyhlášení

výzvy

Plánované 
zahájení  příjmu 

proj. záměrů

Plánované 
ukončení příjmu 

proj. záměrů

1.2 - Zajistit dodávky pitné 
vody v odpovídající jakosti 

a množství
1.2.1/1.2.1.B 189 200 000* 10/2019 10/2019 10/2019 10/2019 10/2019



ALOKACE ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE VE STRATEGII

OP SC Alokace celkem v SITI 
(SC)

Alokace celkem v SITI 
(OP) Alokace celkem v SITI

IROP
1.2 614 400 000

2 157 360 000

3 717 640 000

2.4 626 300 000
3.1 916 660 000

OPD
1.4 171 830 000

486 330 000
2.3 314 500 000

OPŽP
1.1 10 800 000

200 000 000
1.2 189 200 000

OPVVV 1.2 413 950 000 413 950 000

OPPIK

1.1 321 614 040

460 000 000
1.2 58 500 000
2.1 0
2.3 79 885 960
2.4 0

Příloha 3_Přehled čerpání Strategie ITI 8_2019



ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC
Projekty s rozhodnutím ŘV ITI

- kladným; 
- záporným s možností předložení do výzvy ZS ITI

Projekty vrácené ŘV ITI k dopracování

IROP
1.2 536 985 475

1 999 798 314

3 329 971 707

9 279 647
456 273 647

480 515 147

114 996 5002.4 554 460 297
331 997 5003.1 908 352 543

OPD
1.4 180 876 249

494 796 429
0

0
2.3 313 920 180 0

OPŽP
1.1 10 800 000

10 800 000
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 513 479 301 513 479 301 0 0

OPPIK

1.1 220 431 400

311 097 664

0

24 241 500
1.2 21 500 000 0
2.1 0 0
2.3 64 276 264 24 241 500
2.4 4 890 000 0

Příloha 3_Přehled čerpání Strategie ITI 8_2019



ÚSPĚŠNOST VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC

Projekty stažené žadatelem po vydání 
rozhodnutí ŘV ITI nebo které nepředložily 

projekt do výzvy ZS/ŘO (výzva již 
skončila)

Projekty s vyjádřením ŘV, ale ještě 
nepředložené na ZS/ŘO

IROP
1.2 60 010 000

233 572 430

535 665 033

144 755 000
254 815 001

416 042 436

2.4 4 313 439 30 000 000
3.1 169 248 991 80 060 001

OPD
1.4 0

277 855 000
0

0
2.3 277 855 000 0

OPŽP
1.1 0

0
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 6 750 000

24 237 603

116 065 300

161 227 435
1.2 2 500 000 19 000 000
2.1 0 0
2.3 14 987 603 26 162 135
2.4 0 0

Příloha 3_Přehled čerpání Strategie ITI 8_2019



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP SC Projekty předložené k hodnocení  na 
ZS ITI/ŘO

Projekty splnily při hodnocení ZS 
ITI/ŘO formální náležitosti a 

podmínky přijatelnosti
Projekty s vydaným právním aktem

IROP
1.2 315 063 410

1 438 898 706

2 241 444 329

237 440 554

1 330 394 212

2 084 265 061

228 818 800

924 782 842

1 287 544 185

2.4 485 167 309 454 285 671 441 546 055

3.1 638 667 986 638 667 986 254 417 986

OPD
1.4 166 324 272

176 676 951
132 048 022

132 048 022
36 580 345

36 580 345
2.3 10 352 680 0 0

OPŽP
1.1 10 800 000

10 800 000
10 800 000

10 800 000
0

0
1.2 0 0 0

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

OPPIK

1.1 74 417 002

101 589 370

74 417 002

97 543 527

0

0

1.2 0 0 0

2.1 0 0 0

2.3 23 126 525 23 126 525 0

2.4 4 045 844 0 0

Příloha 3_Přehled čerpání Strategie ITI 8_2019



ÚSPĚŠNOST VÝZEV ZS ITI A ŘO

OP SC Fyzicky ukončené projekty Projekt finančně ukončen ze strany ŘO

IROP

1.2 128 621 792

378 227 189

414 807 534

128 621 792

335 003 481

335 003 481

2.4 240 074 593 206 381 689

3.1 9 530 803 0

OPD
1.4 36 580 345

36 580 345
0

0
2.3 0 0

OPŽP
1.1 0

0
0

0
1.2 0 0

OPVVV 1.2 0 0 0 0

OPPIK

1.1 0

0

0

0
1.2 0 0
2.1 0 0
2.3 0 0
2.4 0 0

Příloha 3_Přehled čerpání Strategie ITI 8_2019



ČERPÁNÍ ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE (SRPEN 2019)

OP Alokace cekem v 
SITI (OP)

Projekty s 
rozhodnutím ŘV ITI 
(s možností podání 

úspěšné plné 
žádosti)

Projekty předložené 
k hodnocení na ZS 

ITI/ŘO

Projekty splnily při 
hodnocení ZS ITI/ŘO 
formální náležitosti a 

podmínky 
přijatelnosti

Projekty s vydaným 
právním aktem

IROP 2 157 360 000 1 999 798 314 1 438 898 706 1 330 394 212 876 519 444
OPD 486 330 000 494 796 429 176 676 951 132 048 022 36 580 345

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

OPVVV 413 950 000 513 479 301 513 479 301 513 479 301 390 132 847

OPPIK 460 000 000 311 097 664 101 589 370 97 543 527 65 887 628

Celkem 3 717 640 000 3 329 971 707 2 241 444 329 2 084 265 061 1 369 120 264

% 100 89,57 60,29 56,06 36,83

Počet projektů 136 101 87 72

Duben 2019 3 717 640 000 3 055 223 200 2 104 762 980 1 890 158 481 1 287 544 185

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

Počet projektů 120 89 78 62

Příloha 3_Přehled čerpání Strategie ITI 8_2019



PŘEHLED VÝZEV NOSITELE ITI

OP SC Vyhlášené výzvy 2016-5/2019 9-12/2019
(dle harmonogramu výzev) Výzvy celkem (2016-2019)

IROP
1.2 653 497 180

2 682 593 981

4 828 533 616

27 000 000

27 000 000

397 789 025

680 497 180

2 709 593 981

5 226 322 641

2.4 606 000 000 0 606 000 000

3.1 1 423 096 801 0 1 423 096 801

OPD
1.4 251 323 405

684 758 225
0

0
251 323 405

684 758 225
2.3 433 434 820 0 433 434 820

OPŽP
1.1 50 800 000

50 800 000
0

189 200 000
50 800 000

240 000 000
1.2 0 189 200 000 189 200 000

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

OPPIK

1.1 501 167 540

833 085 470

133 492 660

181 589 025

634 660 200

1 014 674 495

1.2 122 025 000 37 500 000 159 525 000

2.1 0 0 0

2.3 201 898 370 10 596 365 212 494 735

2.4 7 994 560 0 7 994 560

Příloha 3_Přehled čerpání Strategie ITI 8_2019



Počet PZ: 112 Podpora EU: 2 560,07 mil. Kč Alokace SITI: 3 717,64 mil. Kč 

1 677,89

203,07
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253,62
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Aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle OP
(výše podpory ve Vyjádření ŘV ITI)



Počet PZ: 112

Podpora EU: 
2 362,05 mil. Kč

Alokace SITI: 
3 717,64 mil. Kč 

PCE
236 720 429,22

10%

HK
226 620 077,70

10%

PK
282 886 184,96

12%

KHK
285 712 555,98

12%

DPMP
164 076 094,95

7%

DPMHK
144 565 060,57

6%

VŠ
357 018 841,95

15%

OSTATNÍ
664 450 354,29

28%

Aktivní projektové záměry s Vyjádřením ŘV ITI dle žadatelů
(aktuální známá možná výše podpory EU)



Počet PZ: 112 Podpora EU: 2 362,05 mil. Kč Alokace SITI: 3 717,64 mil. Kč 

1 100,73

916,66
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IROP – PLNĚNÍ FINANČNÍCH MILNÍKŮ K 31. 10. 2019

IROP Alokace ve 
Strategii

41,17% alokace
dle Strategie

Dle informací od 
žadatelů, z MS ITI 

a MS 2014+ 
(1/2019)

Dle informací od 
žadatelů, z MS ITI 

a MS 2014+ 
(5/2019)

Dle aktuálních 
informací od 

žadatelů, z MS ITI 
a MS 2014+ 

SC 1.2 614 400 000 252 948 480 182 099 163 194 661 477 176 691 406
SC 2.4 626 300 000 257 847 710 390 425 066 371 063 879 382 594 453
SC 3.1 916 660 000 377 388 922 218 011 043 251 119 946 215 966 046

CELKEM 2 157 360 000 888 185 112 790 535 272 816 845 301 775 251 906

Dle finančních plánů předložených projektů v MS2014+ a projektových záměrů evidovaných
v MS nositel ITI avizuje vysoké riziko možnosti nenaplnění finančního milníku pro rok 2019:
• celková alokace ve Strategii ITI kumulativně pro IROP (SC 1.2, 2.4, 3.1): 2 157 360 000 Kč
• milník 2019 – 41,17 % (tj. předložené ŽoP k 31. 10. 2019): 888 185 112 Kč
• predikce nositele ITI plnění milníku 2019: 775 251 906 Kč

• do milníku chybí ŽoP v částce 112 933 206 Kč!!!

Příloha 4_ - plnění finančních milníků



DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Statutární město Pardubice je v současném programovém období EU 2014+ pověřeno funkcí nositele 
Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Dle aktuální podoby návrhu Zákona o podpoře 
regionálního rozvoje (248/2000 Sb.) by funkci nositele mělo město Pardubice vykonávat také 
v programovém období EU 2021+. Z tohoto důvodu je nositel ITI, kterým je pověřeno oddělení 
implementace Strategie ITI odboru rozvoje a strategie, aktivně zapojen do přípravy nového 
programového období EU 2021+. Aktuálně jsou již známy klíčové dokumenty (nebo jejich návrhy), 
které jsou pro podobu budoucího dotačního období zásadní. Předkladatel této zprávy proto považuje 
za důležité informovat Radu města a Zastupitelstvo města Pardubic o aktuálním stavu vyjednávání. 
Důvodová zpráva čerpá informace nejenom z dosud známých dokumentů, ale také z jednáních se 
zástupci českých ministerstev a řídicích orgánů (dále jen „ŘO“) a zástupců Evropské komise (dále jen 
„EK“). Pozitivní zprávou pro rozvoj měst a jejich zázemí je to, že Česká republika bude v programovém 
období 2021-2027 i nadále pokračovat ve využívání nástroje Integrovaných územních investic (dále jen 
„ITI“).  
 
SOUČASNÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014+ 
V současném programovém období 2014–2020 územní rozvoj formou tzv. integrovaných nástrojů 
upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, 
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006. 
 
Územní soudržnost je jedním z cílů hospodářské a sociální soudržnosti EU a zdůrazňuje roli měst, 
funkčních zeměpisných oblastí a regionálních oblastí jako stavebních prvků tohoto cíle. K naplňování 
daného cíle jsou k dispozici integrované nástroje, které reagují na potřebu integrovaného přístupu. 
Jedná se o investice na základě více než jedné prioritní osy v rámci jednoho či více programů 
financovaných z ESI fondů. Pro aktuální programové období tyto programy stanovuje Dohoda o 
partnerství (dále jen „DoP“) uzavíraná mezi členskými státy a Evropskou unií na základě Společného 
strategického rámce EU. Dále DoP stanovuje pravidla pro účinné a účelné provádění ESI fondů, zásady 
partnerství a integrovaný přístup k územnímu rozvoji.  
 
V DoP je zavedena podpora tzv. územní dimenze, jež propojuje sektorově a regionálně zaměřené 
podpůrné nástroje a aktivity. Základní východisko k uplatnění priorit regionální politiky a vymezení 
územní dimenze v České republice přestavuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (dále jen 
„SRR“). „Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů ESIF ve 
specifických typech území podporující jednak konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojovém 
potenciálu) ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní 
diferenciaci území a koncentraci problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). 
Územní zaměření intervencí v programech financovaných z ESI fondů respektuje specifická hlediska, 
která jsou obsažena v Národním dokumentu k územní dimenzi“.  
 
Podrobněji upravuje udržitelný rozvoj měst Nařízení EP a Rady EU č. 1301/2013 v Článku 7. Udržitelný 
rozvoj měst je v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) naplňován realizací 
integrovaných územních strategií, s ohledem na potřebu podporovat vazby mezi městem a venkovem. 
Nařízení klade důraz na posílení role měst, subregionálních či místních orgánů odpovědných za 
provádění udržitelných městských strategií v regionálním rozvoji (města, subregionální či místní orgány 
odpovídají za úkoly týkající se přinejmenším výběru operací). Článek 7 dále ukládá povinnost ve vztahu 



k udržitelnému rozvoji měst a jeho podpoře stanovit v rámci DoP zásady pro výběr městských oblastí, 
stanovení orientačního přídělu podpory, a dále stanovuje odpovědnost měst za výběr operací.  
 
NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+ 
Přípravy nového období započaly již v roce 2016 a k jejich zintenzivnění došlo v průběhu roku 2017. 
Klíčovým momentem bylo zveřejnění návrhů víceletého finančního rámce a návrhů příslušných 
sektorových nařízení EU v květnu a červnu 2018. Tyto dokumenty hovoří o následujících sedmi 
fondech: Fond soudržnosti (FS), Evropský námořní a rybářský fond (ENFR), Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond Plus (ESF+), Azylový a migrační fond (AMIF), Nástroj pro správu 
hranic a víza (BMVI), Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF). Příprava na národní úrovni následně 
pokračovala zpracováním národních pozic k obecnému a jednotlivým nařízením a také materiálu 
„Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020“ (dále jen „NKR“), jehož primárním 
účelem bylo identifikovat národní priority ČR a navrhnout vymezení budoucích operačních programů 
pro období 2021–2027. 
 
Na konci prvního čtvrtletí 2019 započalo i vyjednávání celkového nastavení programového období 
2021–2027 v ČR a přípravy DoP a operačních programů. Prvním klíčovým milníkem v tomto ohledu 
bylo v únoru 2019 vydání „Zprávy o České republice 2019“ (dále také Country report) a její Přílohy D: 
Investiční pokyny k financování politiky soudržnosti v období 2021–2027 pro ČR, ve které EK uvádí svá 
doporučení na zaměření podpory z EU fondů v ČR jakožto vstup EK do dialogu s členskými státy. 
Zásadním vstupem do nastavení intervencí programového období 2021–2027 bylo zveřejnění 
dokumentu „Specifická doporučení Rady pro rok 2019“ 5. června 2019, která představují z pohledu EU 
nejdůležitější problémy a potřeby ČR, k jejichž řešení musí (tam, kde je to možné) intervence z EU fondů 
v programovém období 2021–2027 přispět. 
 
Oproti programovému období 2014-2020, kdy bylo stanoveno jedenáct tematických cílů politiky EU 
(dále jen „CP“), současný návrh počet těchto cílů upravuje na následujících pět cílů politiky: 
CP1: Inteligentnější Evropa díky inovacím, digitalizaci, ekonomické transformaci a podpoře malých a 
středních podniků; 
CP2: Zelenější, bezuhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených 
a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobením změnám klimatu a prevence řízení rizik; 
CP3: Propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT; 
CP4: Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv; 
CP5: Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje městských, 
venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ.  
 
CP 1: Inteligentnější Evropa 
Tohoto cíle politiky EU bude dosaženo díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické 
transformace, k níž přispěje zejména posílení výzkumných a inovačních kapacit, zavádění pokročilých 
technologií, lepší využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a státní správu, posílení růstu a 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků a rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, 
průmyslovou transformaci a podnikání. 
Navzdory zvýšení intenzity výzkumu a vývoje v posledních letech se ČR nadále řadí mezi průměrné 
inovátory. Příčinou je značná fragmentace výzkumu, určitá roztříštěnost široce zaměřených strategií. 
ČR chybí kompaktní strategie cílící na ty obory výzkumu, v nichž je možno získat konkurenční výhodu a 
dosáhnout průlomových inovací. Přínosy výzkumu pro společnost lze zlepšit intenzivnější spoluprací 
mezi soukromým sektorem a akademickou sférou. 
 
Dalším důvodem je nízká produktivita výrobních faktorů zejména v domácích malých a středních 
podnicích, což je způsobeno nedostatkem kapitálu a nízkým podílem přidané hodnoty v jejich produkci. 
Je proto třeba zaměřit se na domácí inovace, zvýšit produktivitu a posunout se na vyšší úrovně 
hodnotového řetězce. 
 



ČR rovněž zaostává v používání služeb eGovernmentu (podíl elektronicky vyplněných formulářů). 
Elektronizace je nedostatečná i v oblasti zdravotnictví a transparentnosti veřejné správy. 
 
Pro ČR je proto jednoznačnou prioritou rozvoj ekonomiky založený na výzkumu, inovacích a uplatnění 
nových technologií.  
 
Podpora v oblasti výzkumu bude zaměřena na: 

• Inovace prostřednictvím aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 
• Rozvoj zázemí pro kvalitní a relevantní výzkum 
• Zkvalitnění strategického řízení VaVaI 

Podpora v oblasti podnikání a průmyslu bude zaměřena na: 
• Zavedení principů digitální ekonomiky a průmyslu 4.0 ve firmách 
• Zlepšení inovační schopnosti MSP 
• Zvýšení přidané hodnoty výrobků a služeb podniků v produkčním řetězci 

Podpora v oblasti veřejné správy a bezpečnosti bude zaměřena na: 
• Elektronizaci výkonu veřejné správy a zavedení související infrastruktury 
• Účinné zabezpečení informačních a komunikačních systémů veřejné správy a adekvátní reakce 

na rostoucí kybernetické hrozby 
• Zavádění inovativních technologií (zejména ICT, prvků umělé inteligence, pokročilých 

informačních systémů aj.) v oblasti ochrany obyvatelstva 
 
CP 2: Zelenější a nízkouhlíková Evropa 
Tohoto cíle politiky EU bude dosaženo díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou energii, 
zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změnám klimatu a prevence a 
řízení rizik. Podporována budou opatření v oblasti energetické účinnosti a produkce energie z 
obnovitelných zdrojů, rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni. 
Dále bude podporováno přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnost vůči katastrofám, 
podpora udržitelného hospodaření s vodou, přechod k oběhovému hospodářství a posílení biologické 
rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění. 
 
Zlepšením energetické účinnosti může Česká republika zvýšit svou konkurenceschopnost, a to díky 
snížení nákladů domácností a podniků na energie, rozvoji ekologičtějších odvětví a posunu v 
hodnotovém řetězci. V energetice dominuje uhlí, které je nejvýznamnějším zdrojem emisí uhlíku a 
jehož spalování v domácnostech i elektrárnách výrazně ohrožuje kvalitu ovzduší. V posledních pěti 
letech výrazně vzrostly emise skleníkových plynů také ze silniční dopravy. 
 
Stav životního prostředí ČR je ovlivňován prohlubujícími se změnami klimatu, zejména častějším 
výskytem sucha a dalších nebezpečných hydrometeorologických jevů, jako povodní, přívalových srážek 
nebo silného větru. Chybí patřičná opatření, pokud jde o vhodnou prevenci, připravenost a odolnost 
vůči katastrofám. Krajina je nevhodně využívána, dochází k jejímu odvodňování a degradaci. Negativní 
vliv na zdraví lidí i ekosystémy má znečišťování životního prostředí. Některé regiony trpí výrazně větší 
zátěží a velké rozdíly v kvalitě životního prostředí jsou i mezi městskými a venkovskými oblastmi. Je 
nutné dobudovat infrastrukturu pro pitnou vodu, nakládání s odpadními vodami a využívání 
srážkových vod. Pro přechod na oběhové hospodářství je nutné se zaměřit zejména na oblast prevence 
vzniku odpadů, recyklaci a využívání odpadů. Je nutná podpora biologické rozmanitosti a podpora 
zelené infrastruktury v městském prostředí včetně využívání veřejných prostranství. 
 
Podíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě a využívání elektrických vozidel je nízký, což negativně 
ovlivňuje uhlíkové zatížení, proto bude nutné rozvíjet dobíjecí infrastrukturu a dále investovat do 
udržitelné dopravy, Zejména ve městech je značný prostor i pro větší rozvoj digitalizace městské 
dopravy. 
 



Pro ČR je proto jednoznačnou prioritou rozvoj energeticky úsporné ekonomiky a udržitelný rozvoj 
založený na ochraně životního prostředí a efektivním využívání zdrojů. Podobně veřejná prostranství 
by se měla stát páteří zelené i modré infrastruktury fungující jako čistící plíce obce či města.  
 
Podpora v oblasti posunu k nízkouhlíkovému hospodářství bude zaměřena na: 

• Zvýšení energetické účinnosti a úspory energie 
• Podporu vzniku a zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií a efektivní a šetrné 

využívání obnovitelných zdrojů energie 
• Zavedení moderních a vysoce účinných způsobů výroby, distribuce a akumulace tepelné 

energie 
• Modernizaci a zefektivnění výroby, přenosu, přepravy, distribuce a akumulace energie 

Podpora v oblasti ochrany životního prostředí a oběhového hospodářství bude zaměřena na: 
• Zlepšení kvality ovzduší 
• Ochranu a péči o přírodu a krajinu 
• Ochranu a zlepšení stavu vody a vodního hospodářství 
• Oběhové hospodářství, odpady a účinné využívání zdrojů 
• Sanaci míst s ekologickou zátěží a revitalizace brownfieldů 
• Vytvoření zázemí pro vzdělávání pro udržitelný rozvoj 
• Zkvalitňování veřejných prostranství a rozvoj zelené infrastruktury 

Podpora v oblasti dopravy (čisté mobility) bude zaměřena na: 
• Využívání vozidel s alternativním pohonem ve veřejné dopravě 
• Rozvoj bezmotorové dopravy 
• Digitalizaci městské dopravy 

 
CP 3: Propojenější Evropa 
Propojenější Evropy bude možné dosáhnout zvyšováním mobility a regionálního propojení ICT, proto 
bude nutné podporovat zvýšení digitálního propojení, rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a 
intermodální sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu, rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální 
celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-
T a přeshraniční mobility a rovněž udržitelnou multimodální městskou mobilitu. 
 
V ČR je nezbytné dokončení výstavby evropských dopravních sítí včetně koridorů TEN-T, která není 
zdaleka dokončena a brzdí rozvoj ekonomiky. Nedostatečná je také příměstská dopravní infrastruktura, 
což omezuje dostupnost bydlení a možnosti dojíždění za prací. 
 
Nedostatečné dopravní spojení rovněž odrazuje od podnikatelské činnosti, především v odlehlých 
regionech. V metropolitních oblastech se rozvíjí příměstské bydlení, ale příměstská dopravní síť 
zaostává, zejména pokud jde o železniční infrastrukturu (čistá mobilita je zařazena v CP 2 – Zelenější a 
nízkouhlíková Evropa). Digitální infrastruktura se sice zlepšuje, ale přetrvávají rozdíly mezi městskými 
a venkovskými oblastmi. Využívání starších metalických sítí pro přístup k internetu a značná závislost 
na pevných bezdrátových přístupových řešeních nebude dostačovat k dosažení cílů gigabitové 
konektivity. 
 
Pro ČR je proto jednoznačnou prioritou rozvoj páteřní, příměstské a městské dopravní infrastruktury, 
udržitelné dopravy a gigabitové konektivity, což umožní lepší propojení regionů a využívání digitálních 
služeb.  
 
Podpora v oblasti dopravy bude zaměřena na: 

• Rozvoj a zkvalitnění dopravní infrastruktury 
• Rozvoj a zlepšení integrace dopravy 
• Zavedení moderních technologií pro organizaci a bezpečnost dopravy a snížení dopravní 
• zátěže 



• Zvýšení využití a dostupnosti alternativních paliv v dopravě 
Podpora v průřezové oblasti Společnost 4.0 bude zaměřena na: 

• Podporu digitální konektivity (sítě elektronických komunikací s velmi vysokou kapacitou) 
• Podpora ITS 

 
CP 4: Sociálnější Evropa 
Sociálnější Evropy bude možné dosáhnout podporou politik a priorit, jejichž cílem je plná 
zaměstnanost, vyšší kvalita a produktivita práce, větší geografická a profesní mobilita pracovníků, 
kvalitnější systémy vzdělávání a odborné přípravy a podpora sociálního začleňování a zdraví. Hlavní 
nástroj Sociálnější Evropy pro realizaci investic do občanů a provádění evropského pilíře sociálních práv 
představuje Evropský sociální fond plus (ESF+). Cílem ESF+ je zlepšit součinnost a soudržnost s dalšími 
fondy, které investují do rozvoje lidského kapitálu. ESF+ by měl zajistit zejména doplňkovost a 
součinnost s Evropským fondem pro regionální rozvoj, Fondem soudržnosti, Evropským námořním a 
rybářským fondem, Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), programem Erasmus a 
Evropským sborem solidarity, Azylovým a migračním fondem (AMIF), jakož i s programem Horizont 
Evropa a programem Digitální Evropa, programem na podporu reforem včetně nástroje pro provádění 
reforem. 
 
ČR si tento cíl politiky vybere zejména proto, aby zmírnila nedostatek pracovních sil a umožnila 
zaměstnanost některých nedostatečně zastoupených skupin. Český trh práce vykazuje sice velmi dobré 
výsledky, zaměstnanost v posledních sedmi letech vytrvale roste a nezaměstnanost výrazně poklesla, 
ale na trhu práce je stále nedostatečně využíván potenciál žen s malými dětmi, osob s nízkou kvalifikací 
a osob se zdravotním postižením. Významný vliv na účast žen na trhu práce má stále ještě ne úplně 
dostatečná nabídka cenově dostupné péče o děti, malé využívání pružné pracovní doby a nedostatek 
zařízení dlouhodobé péče. 
 
Ekonomika ČR je zaměřená na výrobu a vyžaduje další investice do vzdělávání a rozšiřování dovedností, 
aby země byla připravená na budoucí technologické změny. Mezinárodní srovnání však poukazují na 
klesající úroveň kvality počátečního vzdělávání, roste závislost žáka na jeho socioekonomickém zázemí. 
Zatímco rozdíly uvnitř škol jsou podprůměrné, rozdíly mezi školami jsou nadprůměrné. Pozitivně se 
nevyvíjí ani odborná zdatnost pedagogů na základních školách a rozdíly jsou i mezi regiony. Ukazuje se, 
že rozvoj funkčních gramotností žáků je třeba stále systematicky podporovat. 
 
Česká republika dosahuje relativně dobrých výsledků u sociálních ukazatelů srovnávacího přehledu, na 
němž se zakládá evropský pilíř sociálních práv. Vykazuje však nízkou účast na předškolním vzdělávání 
a péči. Nerovnost mezi ženami a muži v oblasti platů a zaměstnanosti je v důsledku pravidel pro 
rodičovskou dovolenou a nedostatku cenově dostupných zařízení péče o děti a zařízení dlouhodobé 
péče nadále vysoká. Míra chudoby je sice nízká, avšak není k dispozici dostatek cenově dostupného a 
kvalitního sociálního bydlení a vzrůstá osobní zadlužení některých socioekonomických skupin a míra 
bezdomovectví. 
 
Pro ČR je proto jednoznačnou prioritou dosažení vysoké úrovně vzdělání ve všech úrovních vzdělávací 
soustavy, zajištění rovného přístupu ke vzdělávání, zvýšení atraktivnosti učitelského povolání a 
otevření možností pro celoživotní vzdělávání. Na trhu práce a ve službách zaměstnanosti chce ČR 
dosáhnout zlepšení přístupu k zaměstnání pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi a 
dlouhodobě nezaměstnané a neaktivní osoby, prosazovat účast žen na trhu práce, lepší rovnováhu 
mezi prací a osobním životem – včetně přístupu k péči o děti. 
 
Podpora v oblasti Vzdělávání bude zaměřena na: 

• Zlepšení výsledků vzdělávacího systému s ohledem na moderní kompetence a potřeby trhu 
práce, mimo jiné s ohledem na digitalizaci průmyslu a společnosti 

• Zajištění rovného přístupu ke vzdělání 



• Zvýšení kompetencí a kvality pracovníků ve vzdělávání 
Podpora v oblasti Sociální začleňování, boj s chudobou a péče o zdraví bude zaměřena na: 

• Sociální začleňování 
• Sociální bydlení 
• Klientsky orientované sociální služby 
• Kvalitní a dostupnou zdravotní péči 

Podpora v oblasti Trh práce a zaměstnanost bude zaměřena na: 
• Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce 
• Modernizaci institucí na trhu práce 
• Vytváření rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života 
• Fungující systém dalšího profesního vzdělávání 
• Využití pracovní mobility 

 
CP 5: Evropa blíž občanům 
Tohoto cíle politiky bude možné dosáhnout díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje 
městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ, a to prostřednictvím podpory 
integrovaného sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje, kulturního dědictví a 
bezpečnosti v městských oblastech a obdobnou podporou stejných témat ve venkovských oblastech, 
a to také prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „CLLD“). 
 
ČR si tento cíl politiky vybere zejména proto, aby dosáhla rovnoměrného rozvoje všech krajů a využila 
jejich specifického potenciálu. I EK v Country reportu konstatovala, že rozdíly mezi regiony narůstají a 
zatímco některé konvergují, v jiných se spíše prohlubuje zaostávání. Metropolitní oblasti a aglomerace 
sice ekonomicky rostou, avšak některé oblasti ČR ekonomicky stagnují. Cíl politiky Evropa blíž občanům 
proto může správně zacílenou podporou stimulovat aktivitu místních komunit, povzbudit ekonomický 
růst a sociální soudržnost. Může k tomu dobře posloužit například podpora kultury, památek, 
cestovního ruchu, veřejných prostranství a dalších témat úzce spojených s daným místem a komunitou. 
 
Co se týče integrovaného rozvoje městských oblastí prostřednictvím nástroje ITI, budou moci být 
strategie ITI zaměřeny na všechny věcné oblasti spadající pod všech 5 cílů politiky. Avšak vlastní 
implementace těchto nástrojů/strategií bude na úrovni operačních programů probíhat v rámci 
jednotlivých cílů politiky. Tedy všechny podporované aktivity nebudou zařazeny pod CP 5, ale zůstanou 
zařazeny pod příslušnými cíli politiky (např. budování ČOV nebude v ITI zařazeno pod CP 5, ale pod CP 
2, kam primárně náleží). Důvodem je existence pravidla tzv. tematické koncentrace u EFRR, která 
určuje podíly alokace na cíl politiky 1 a 2 a ty výrazně upřednostňuje (45 % alokace EFRR musí směřovat 
na CP 1 a 30 % na CP 2). Tento způsob implementace nijak neomezí nástroj ITI. Naopak případná 
implementace ITI pouze pod CP 5 by reálně vedla k výraznému omezení nástroje ITI. 
 
Co se týče vlastních věcných oblastí (aktivit) spadajících pod cíl politiky 5 (kulturní a přírodní dědictví, 
cestovní ruch, veřejná prostranství), mohou být dle Návrh obecného nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) k fondům EU (dále jen „ON“)podporována pouze prostřednictvím nástrojů/strategií ITI, 
CLLD nebo jiných strategií integrovaného rozvoje území, jež by splňovaly požadavky ON. 
 
Podpora v oblasti Kultury bude zaměřena na Ochranu, rozvoj a podporu kulturního dědictví. 
Podpora v oblasti Cestovního ruchu bude zaměřena na Udržitelný cestovní ruch. 
 
 
PODOBA PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2021+ V ČESKÉ REPBULICE 
V programovém období 2021–2027 je pro fondy EU v oblasti politiky soudržnosti (EFRR, FS, ESF+) 
připravováno osm operačních programů: OP Doprava (ŘO Ministerstvo dopravy), OP Zaměstnanost 
plus (ŘO Ministerstvo práce a sociálních věcí), Integrovaný regionální operační program (ŘO 
Ministerstvo pro místní rozvoj), OP Konkurenceschopnost (ŘO Ministerstvo průmyslu a obchodu), OP 



Životní prostředí (ŘO Ministerstvo životního prostředí), OP Jan Amos Komenský (ŘO Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy), OP Technická pomoc a kvalita správy (ŘO MMR), OP Rybářství (ŘO 
Ministerstvo zemědělství).  
 
Hlavními cíli návrhu je výrazné snížení administrativní zátěže pro příjemce a ŘO při zachování vysoké 
úrovně legality a správnosti, zvýšení flexibility úprav cílů a zdrojů programů, zajištění souladu programů 
s cíli Evropské unie a zvýšení jejich účinnosti.  
 
Návrh obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) k fondům EU klade velký důraz na 
posílení integrovaného přístupu k územnímu rozvoji a na jeho zajištění formou integrovaných nástrojů. 
Ty musí vycházet ze strategií územního či místního rozvoje, pro které by měly být stanoveny minimální 
požadavky na jejich obsah. Doporučení zdůrazňuje zapojení odpovědných orgánů (subjektů) do tvorby 
a schvalování strategií a výběr intervencí, které by měly být podpořeny.  
 
Návrh usiluje o harmonizaci přístupu k územním nástrojům, a o řešení konkrétních úkolů na 
subregionální a místní úrovni. Článek 17 Obsah programů stanovuje, aby každý program určil pro každý 
specifický cíl „… konkrétní cílová území, včetně plánovaného využití [integrovaných nástrojů].“ Jako 
integrované nástroje definuje ITI a CLLD či jiné nástroje podporované z EFRR v rámci cíle politiky EU 
„Evropa bližší občanům“ (podpora udržitelného a integrovaného rozvoje městských, venkovských a 
pobřežních oblastí a místních iniciativ).  
 
O integrovaném rozvoji území prostřednictvím ITI hovoří Kapitola II Územní rozvoj v článcích 22 
Integrovaný územní rozvoj a 23 Územní strategie. Integrované územní investice mohou být použity na 
investice uvedené v územní strategii a financované „…z jednoho nebo několika fondů, z více než 
jednoho programu nebo z více než jedné priority téhož programu“. Je zároveň ustanovena povinnost 
řídicího orgánu zajistit, „…aby elektronický systém pro program či programy umožňoval určení operací, 
výstupů a výsledků přispívajících k integrované územní investici.“  
 
ITI budou v programovém období 2021-2027 v České republice určeny pro největší metropolitní oblasti 
celostátního významu včetně funkčního zázemí a na základě podobnosti specifických problémů také 
aglomerace. V současné době jsou navrhována všechna krajská města (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, 
Olomouc, Ústí nad Labem, Hradec Králové – Pardubice, Jihlava, Liberec, Zlín, České Budějovice, Karlovy 
Vary) a Mladá Boleslav. Jedná se o silně urbanizované monocentrické i polycentrické oblasti. Vymezení 
území pro ITI bude vypracováno a detailně popsáno v Technické metodice. Cílem je vymezení 
jednotlivých území metropolitních oblastí/aglomerací využívajících nástroj ITI na základě jednotné 
metodiky, nad kterou bude platit všeobecná shoda ze strany jednotlivých řídicích orgánů, lokálních 
stakeholderů a nositelů ITI.  
 
Vymezení území bude probíhat na základě analýzy signalizačních dat mobilních operátorů v kombinaci 
s dalšími relevantními metodami. Tato metodika je momentálně zpracovávána pod záštitou 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odbor regionální politiky (dále jen „MMR-ORP“) a zveřejněna by 
měla být v průběhu podzimu 2019.  
 
Uplatnění Integrovaných územních investic je podmíněno, stejně jako v předchozím programovém 
období, zpracováním územní strategie daného území. Strategie pro území využívající nástroj ITI se řídí 
pravidly obsaženými v návrhu ON a jsou připravovány pod vedením příslušných městských orgánů či 
subjektů. Strategie území využívajících nástroj ITI by měly být v souladu s relevantními evropskými, 
národními, krajskými a místními strategickými dokumenty tak, aby byl podpořen integrovaný 
tematický přístup k územnímu rozvoji. Na přípravu a návrh strategií je možné poskytnout podporu.  
 
Strategie musí obsahovat následující prvky pro danou oblast využívající nástroj ITI:  
Povinné:  

• identifikace dané geografické (metropolitní) oblasti/aglomerace; 



• analýza rozvojových potřeb a potenciálu; 
• popis integrovaného přístupu, který se zabývá identifikovanými rozvojovými potřebami a 

potenciálem;  
• popis zapojení partnerů do přípravy a provádění strategie.  

 
Volitelné:  

• seznam operací, jež mají být podporovány.   
V případě, že strategie takový seznam neobsahuje, budou operace vybrány v souladu se strategií 
příslušnými městskými orgány či subjekty, nebo budou do jejich výběru zapojeny. 
 
Při uplatnění Integrovaných územních investic by měly nadále platit tyto základní principy:  

• Věcná (vhodně a logicky provázané a potřebné tematické/sektorové intervence), územní 
(realizace intervencí ve vhodném, geograficky a ekonomicky spojeném území) a časová 
(realisticky připravený harmonogram a časové a věcné sladění předpokládaných intervencí) 
provázanost intervencí realizovaná na základě kvalitní strategie rozvoje území  

• Uplatnění předem definovaných cílů zaměřených na potřeby území  
• Zavádění Integrovaných územních investic v případech, ve kterých urbánní či jiná územní 

strategie vyžaduje integrovaný přístup  
• Zaměření ITI by se mělo odvíjet od priorit národních strategických cílů a zároveň korelovat s 

cíli politiky Evropské unie    
• ITI by měl být vnímán jako motor urbánního rozvoje, jehož financování by nemělo vycházet 

pouze ze zdrojů EU fondů  
• Obecná shoda nad jednotným vymezením území metropolitních oblastí/aglomerací 

využívajících nástroj ITI, jež Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) předkládá ve 
výstupech tohoto projektu, konkrétně v rámci tzv. Technické metodiky a Závěrečném 
dokumentu projektu  

• Uplatnění nástroje ITI na širokou škálu projektů s cílem dosažení komplexních řešení  
• Při vymezení oblastí s cílem naplnění udržitelného rozvoje měst by měl být uplatňován 

následující princip: „Města představují přirozené prostředí pro výzkum a inovace a na ně 
navazující podnikání – města ovlivňují rozvoj sousedních venkovských oblastí a jsou chápána 
jako významný faktor konkurenceschopnosti celého regionu. Intervence zaměřené na 
posilování měst a jejich seskupení jako motorů rozvoje regionů budou podporovat vytváření 
urbánních sítí schopných přenášet rozvojové a inovační impulsy do regionů.“ 

 
Implementace schválené územní strategie bude prováděna zejména prostřednictvím zacílených výzev 
jednotlivých operačních programů. Územní strategie bude nově obsahovat také Akční plán (dále jen 
„AP“). Tento požadavek reflektuje zkušenosti z probíhajícího programového období. Zpracování AP má 
zjednodušit a urychlit čerpání prostředků z operačních programů a zároveň zajistit lepší soulad se 
strategickými cíli územních strategií a se SRR.  
 
Centrální koordinační roli pro implementaci Integrovaných územních investic plní a bude nadále plnit 
MMR, konkrétně Národní orgán pro koordinaci (dále jen „MMR-NOK“). MMR-NOK je odpovědný za 
nastavení jednotného metodického prostředí (v programovém období 2021-2027 tzv. jednotného 
národního rámce), monitorování a evaluaci plnění cílů DoP a dále pak předávání informací vládě České 
republiky a EK. Administrativně a věcně tuto problematiku zaštiťuje MMR-ORP, který zpracovává a 
aktualizuje metodické dokumenty (pokyny) ve spolupráci s MMR-NOK.  
 
Dalšími subjekty implementační struktury jsou:  

• Řídicí orgány programů ESI fondů (dále jen „ŘO“)  
• Monitorovací výbory programů (monitoring provádění programu, spoluúčast na realizaci ITI)  
• Nositelé ITI  



• Řídicí výbor ITI (dále jen „ŘV ITI“, platforma bez právní subjektivity, posuzování projektových 
záměrů z hlediska souladu s územní strategií, ve vztahu k ŘO má doporučující charakter)  

• Pracovní skupiny Řídicího výboru ITI (odborné platformy, projednávání projektových záměrů 
před posouzením ŘV)  

• Příjemci (s odpovědností za plnění a udržitelnost projektu a spolupráci s nositelem ITI)  
 

V programovém období 2014-2020 bylo využíváno také role Zprostředkujícího subjektu ITI na úrovni 
nositelských měst, od které bude v novém programovém období upuštěno z důvodu zjednodušení 
procesu implementace. 

Koordinaci ITI mezi fondy bude zajišťovat Stálá konference, jakožto klíčová platforma, která přispívá k 
efektivnímu nastavení integrovaných přístupů, vzájemné provázanosti a koordinaci státu a regionů 
(územních partnerů) při implementaci integrovaných nástrojů, realizaci DoP a programů 
spolufinancovaných z ESI fondů a uplatnění principu partnerství na národní, regionální a lokální úrovni. 
Na národní úrovni v tomto programovém období působí Národní stálá konference, na regionální úrovni 
Regionální stálá konference. 

 
FINANČNÍ RÁMEC 
Z pohledu financování v evropském kontextu dojde v následujícím programovém období k posílení ITI. 
Podpora udržitelného rozvoje měst zajišťovaná prostřednictvím ITI bude čerpána především z fondů 
EFRR a FS, doplňkově pak z ESF+. Zároveň bude možné využít i prostředky z EZFRV nebo ENRF. Zdroje 
z rozpočtu EU na politiku soudržnosti pro období 2021–2027 poklesly (pro ČR o 24 %), přesto se však 
jedná o poměrně významnou sumu prostředků, která může posunout zaostávající regiony k lepší 
prosperitě, přispět ke konvergenci členských států a regionů, odstranit disparity a dosáhnout 
soudržnosti jejich obyvatel. Aktuálně probíhají na úrovni EK o podobě tzv. Víceletého finančního rámce 
2021–2027 (dále jen „VFR“, celkový objem a objem jednotlivých kapitol, základní finanční a 
implementační podmínky, způsob financování rozpočtu apod.). Rozpočet, který bude poprvé 
sestavován pro EU27, je navržen v celkové výši 1 279 mld. EUR v závazcích (1,114 % Hrubý národní 
důchod EU27). Dohody by mělo být dosaženo na podzim roku 2019, aby bylo možné včas zahájit 
přípravy na implementaci nového programového období. Nicméně reálně hrozí, že se dosažení dohody 
posune až do roku 2020 (pokračující úpravy negociačního balíčku, volby do Evropského parlamentu v 
květnu 2019, další institucionální změny na podzim 2019, podzimní parlamentní volby v řadě členských 
států či stále nedořešená otázka brexitu).  
 
Objem alokace z EFFR, z něhož bude udržitelný rozvoj měst primárně financován, se zvýší z pěti na šest 
procent. Na základě kritérií na rozdělení celkové alokace na kohezní politiku dle návrhu EK by měla být 
České republice přidělena následující výše alokace včetně jejího rozdělení mezi jednotlivé fondy. 
 
Alokace EFRR, FS a ESF+ (příspěvek EU; v mld. EUR; běžné ceny) 
EFRR  10,838 mld. €   277,8 mld. Kč  (58,01 %) 
FS  4,881 mld. € 125,1 mld. Kč  (26,9 %) 
ESF+ 2,737 mld. € 70,2 mld. Kč (15,09 %) 
Celkem 18,486 mld. € 473,9 mld. Kč (100 %) 
 
Mezi operační programy spadající pod DoP bude dle návrhu EK rozdělena alokace fondů EU ve výši 
18,486 mld. EUR, což je při aktuálním přepočtu kurzu cca 473,9 mld. Kč. MMR-NOK připravuje návrh 
rozdělení alokace mezi jednotlivé OP. Primárně vychází z věcných priorit ČR stanovených v NKR a 
vymezení OP (zejména oblastí vymezených v návrhu OP pod usnesením vlády č. 94/2019), 
připravované SRR, sektorových a regionálních strategií, zkušeností ze současného a předešlého 
programového období a priorit EK pro ČR (Příloha D Country Reportu), přičemž musí být zároveň 
dodržena všechna 



alokační pravidla, která výrazným způsobem předurčují, jaká výše prostředků má jít do kterých oblastí. 
 
Alokační pravidla povinná 
Tato pravidla musejí být dodržována od počátku po celou dobu programového období. Jedná se o 
následující pravidla: 

- tematická koncentrace EFRR: z alokace EFRR (po odečtu alokace na technickou pomoc) musí 
být na cíl politiky 1 (CP1) vyčleněno 45 % a na cíl politiky 2 (CP2) 30 %; z toho vyplývá, že na 
cíle politiky 3, 4 a 5 zbývá 25 %; 

- tematická koncentrace ESF+: 25 % musí být vyčleněno na sociální začleňování, 2 % na podporu 
nejchudším osobám (ohrožení materiální deprivací); 10 % alokace ESF+ musí směřovat na 
podporu zaměstnanosti mladých; povinná alokace na podporu kapacit sociálních partnerů a 
na podporu kapacit NNO; povinná podpora aktivit směřujících k rovnosti žen a mužů, rovným 
příležitostem a nediskriminaci; povinná podpora sociálních inovací a sociálního 
experimentování; 

- 6 % EFRR (po odečtu alokace na technickou pomoc) musí být využita na udržitelný rozvoj měst; 
- FS: návrh neurčuje přesně procentní podíl na jednotlivé oblasti, nicméně zmiňuje, že by se 

mělo jednat o cca stejný poměr mezi oblastí životního prostředí, klimatu, energetických úspor 
a udržitelných forem dopravy (celý CP2) a rozvojem Transevropské dopravní sítě TEN-T (CP3); 

- obecně 25 % alokace fondů EU a nástrojů (celého VFR) musí být využito na ochranu klimatu; z 
toho EFRR: 30 %; FS: 37 %; ESF+: 0 %; ENRF: 30 %; InvestEU: 30 %; 

- max. podíly na technickou pomoc u jednotlivých fondů: EFRR: 3,5 %; FS: 2,5 %; ESF+: 5,0 %; 
ENRF: 6,0 %. 

 
EK ve svém návrhu dále počítá s výrazným zpřísněním podmínek. Díky hospodářskému růstu ČR a jejich 
regionů bude mít ČR nově zastoupení ve všech třech kategoriích regionů, tedy nově i v kategorii tzv. 
přechodových regionů. Doposud vždy patřila celá ČR mezi tzv. méně rozvinuté regiony, s výjimkou 
Prahy, která byla více rozvinutým regionem. 
 
Rozdělení regionů NUTS 2 mezi kategorie regionů pro programové období 2021-2027: 

- Méně rozvinuté regiony (méně než 75 % průměru HDP/obyvatele EU): 
Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko 

- Přechodové regiony (75 – 100 % průměru HDP/obyvatele EU): 
Střední Čechy, Jihovýchod, Jihozápad 

- Více rozvinuté regiony (více než 100 % průměru HDP/obyvatele EU): 
Praha 

  
S kategorizací regionů souvisí také změna míry spolufinancování ze strany EU, u které EK navrhuje u 
všech fondů (EFRR, ESF+) i kategorií regionů výrazné snížení. Porovnání míry spolufinancování ze strany 
EU ve stávajícím a v budoucím ukazují následující údaje: 
      2014-2020  2021-2027 
EFRR, ESF+ / méně rozvinuté regiony   85 %   70 % 
EFRR, ESF+ / přechodové regiony    v ČR nebyly (80/60 %) 55 % 
EFRR, ESF+ / více rozvinuté regiony   50 %   40 % 
FS      85 %   70 % 
 
Míra spolufinancování (pokles evropského a nárůst národního) má zásadní vliv na absorpční kapacitu 
(zájem a schopnost žadatelů předkládat projekty), a tím i na celé čerpání. Nastavení pravidel pro 
národní spolufinancování je v gesci Ministerstva financí (dále jen „MF“), které přistoupí k přípravě 
pravidel spolufinancování v závislosti na podmínkách spolufinancování EU schválených v dohodě o VFR. 
Poté budou řádně projednána a vydána Usnesením vlády ČR. MMR usiluje o takové nastavení 
národního spolufinancování, které zajistí dostatečnou absorpční kapacitu, a tedy i čerpání fondů EU a 
apeluje na včasnou diskusi o míře spolufinancování, aby nehrozila situace, že po zveřejnění návrhu ze 



strany MF se tyto návrhy nesejdou s tím, co již nyní řídicí orgány připravují a budou v následných 
měsících zpracovávat.   
 
Z pohledu časového nastavení čerpání je pro následující programové období klíčová změna pravidla 
n+, a to ze současného n+3 na n+2. Také z tohoto důvodu je potřeba, aby městská území, resp. území 
metropolitních oblastí/aglomerací využívajících nástroj ITI byla připravena na nové programové období 
s náležitým časovým předstihem, jak z pohledu obsahu územní strategie a projektů, tak z pohledu 
rozpočtových plánů, které zajistí smysluplné čerpání finančních prostředků integrovaného charakteru 
při souběžném zajištění zdrojů nositele pro kofinancování projektů. I vzhledem k předpokladu 
snižujících se zdrojů podpory z fondů EU a požadavkům na vyšší míru kofinancování, by bylo vhodné, 
aby integrované projekty v rámci ITI byly financovány vedle evropských dotací také prostřednictvím 
jiných (alternativních) finančních nástrojů.  
Informace o zohlednění územní dimenze a využití integrovaných nástrojů 
K zajištění celkové podpory regionálního rozvoje (včetně národních zdrojů) a jeho monitorování bude 
sloužit především nová SRR. Použití jednotlivých nástrojů, jejich vymezení, případným překryvům, 
vazbě k jednotlivým OP se bude věnovat Národní dokument k územní dimenzi operačních programů 
2021+ (dále jen „NDÚD“), který se nyní zpracovává. Podstatou dokumentu je definovat územní dimenzi 
v mezičase po schválení NKR vládou a před schválením DoP a OP. Bude se jednat o souhrnný materiál 
popisující přehled územních průmětů intervencí EU, které budou obsaženy v budoucích OP. 
 
Územní dimenze bude popsána dle struktury specifických cílů stanovených ON, která je průběžně 
aktualizována dle probíhajících vyjednávání na úrovni EU. Vychází se přitom ze SRR a z popisu 
intervenční logiky k jednotlivým specifickým cílům, kde je uvedena základní struktura podporovaných 
aktivit v územní dimenzi. Dokument tak má ambici ovlivnit vytvářené OP v procesu jejich reálné 
přípravy. Plánované předložení NDÚD operačních programů 2021+ nebo jeho obdoby vládě je ve 4Q 
2019. Aktualizovaný dokument bude následně nepovinnou součástí DoP. 
 
Souběžně s výše uvedeným pokračuje také příprava souboru nástrojů, s jejichž využitím bude možno 
podporovat územní dimenzi v OP. ŘO budou moci zvolit nástroj nebo více nástrojů pro uplatnění 
územně specifického přístupu:  

- integrované nástroje (ITI a CLLD) – evropský nástroj dle ON; 
- regionální akční plány (RAP) – národní nástroj; 
- nástroj pro strukturálně postižené regiony (například Souhrnné akční plány hospodářské 

restrukturalizace); 
- specifické výzvy (výzvy, které jsou zaměřené specificky za dané téma pro určité typy území);  
- bonifikace projektů (zvýhodnění projektů z určitého typu území). 

 
V dubnu 2019 proběhlo společné jednání s MMR-NOK a ŘO IROP k nastavení integrovaných nástrojů v 
budoucím IROP. V měsících květen a červen proběhla prvotní jednání s ŘO k územní dimenzi v 
operačních programech: jednání k budoucímu OP Konkurenceschopnost, OP Jan Amos Komenský, OP 
Zaměstnanost plus, OP Životní prostředí, v červnu proběhlo jednání k OP Doprava (červen 2019). Na 
nadcházející měsíce jsou plánována další kola jednání s jednotlivými OP, na nichž budou mj. řešena 
konkrétní témata nástrojů pro uplatnění územně-specifického přístupu.  
 
Podoba integrovaných nástrojů CLLD a ITI po roce 2020 je se všemi relevantními partnery (včetně 
relevantních ŘO a nositelů nástrojů) vyjednávána i v rámci Operativních pracovních skupin. Konkrétní 
diskuze o využití nástroje ITI v relevantních dotačních programech aktuálně probíhá v návaznosti na 
zaslaný návrh strategických projektových záměrů metropolitních oblastí/aglomerací. 
 
Aktuálně se dokončují také přípravné práce na SRR. Ve dnech 9. – 23. 5. 2019 proběhlo meziresortní 
připomínkové řízení, během něhož MMR obdrželo 470 připomínek, které jsou s relevantními subjekty 



vypořádány. Materiál byl předložen k ohodnocení dopadu na životní prostředí (SEA). Předložení SRR 
na vládu je plánováno ve 3Q 2019. 
 
 
Klíčové faktory a rizika v přípravě období 2021–2027 
Na národní úrovni budou muset být v dalších fázích zpracování DoP a OP projednány a rozhodnuty 
následující zásadní otázky: 

- rozložení disponibilní národní finanční obálky mezi jednotlivé operační programy; 
- nastavení národních pravidel spolufinancování; 
- využití možnosti převedení finanční alokace mezi kategoriemi regionů, z fondů ve sdíleném 

řízení do Invest EU, případně mezi fondy; 
- přístup k využití finanční obálky regionu Praha při neexistenci samostatného operačního 

programu (jediný region v kategorii více rozvinutých v ČR). 
 

Další kroky se budou také odvíjet od schválení legislativy k EU fondům a VFR. S tím bude souviset i 
předložení DoPa programů EK, či i zpracování SEA. Dle návrhu ON je pak zjevné, že ke schválení DoP ze 
strany EK musí dojít do tří měsíců od jejího předložení členským státem. Operační programy musí být 
EK předloženy nejpozději do tří měsíců od předložení DoP a maximálně do šesti měsíců musí EK 
operační programy schválit. ČR však bude usilovat o to, aby přístup EK vůči projednávání a schvalování 
DoP a OP byl co nejkoherentnější a pokud možno vůči všem členským státům jednotný. Klíčovou 
snahou ČR bude dosáhnout včasného schválení DoP a operačních programů, aby mohla být realizace 
programového období 2021–2027 v ČR zahájena od počátku roku 2021. 
 
 
Detailní informace i přípravě nového programové období naleznete v příloze „Informace o stavu 
přípravy Dohody o partnerství a operačních programů pro programové období 2021–2027 (verze 
červenec 2019)“.  
 
 
ZÁVĚR ZPRACOVATELE DŮVODOVÉ ZPRÁVY 
Tato zpráva popisuje aktuální problematiku přípravy programového období 2021+ z pohledu národní 
a evropské úrovně. Město Pardubice je do celé přípravy velice úzce zapojeno a má tak k dispozici 
nejaktuálnější informace, které je možné použít pro: 

a) přípravu ITI Hradecko-pardubické aglomerace  
b) přípravu projektů města Pardubic (a jeho akciových společností), které budou usilovat o 

podporu v novém programového období 
Ad a) Příprava Hradecko-pardubické aglomerace je plně v gesci oddělení implementace Strategie ITI 
Odboru rozvoje a strategie. Cílem oddělení je nastavit veškeré procesy a postupy a vyjednat takové 
podmínky pro naši aglomeraci, aby mohla čerpat prostředky z evropských fondů co nejefektivněji. 
Informace o stavu přípravy jsou předkládány pravidelně (čtvrtletně) na jednání orgánů města 
(například ZmP 9/2019 zpráva Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace). 
Ad b) Příprava projektů města Pardubic je v gesci Odboru rozvoje a strategie. Dle aktuálních informací 
bude na Komisi pro strategii a smart city (9/2019) předložen návrh strategických projektů města pro 
nové programové období s plánovaným předložením do RmP a ZmP 10/2019.  
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Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   
 B & V, spol. s r.o. 
 sídlo: Anenská 1715, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 15049418, DIČ: CZ215049418 
 číslo bankovního účtu: 1201206309/0800 u České spořitelny v Pardubicích, 
 zastoupen(á): paní Věrou Vaškovou, jednatelkou společnosti 
 (dále jen „příjemce“), 

 
II. Úvodní ustanovení 

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

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

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

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

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

této smlouvy závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018) a 
Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z městského rozpočtu ve výši 75 700,- Kč 

(slovy: sedmdesátpěttisícsedmsetkorunčeských) na realizaci projektu „obnova vnějšího pláště – 
oprava dvorní fasády , odstranění dožilých omítek a oprava tradiční vápennou štukovou omítkou a 
další související práce na nemovité kulturní památce, domě č.p. 2, ul. Zelenobranská , na pozemku 
p.č.: St. 1924, v k.ú. Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 



 

47786/6-4851), v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón“ (dále jen „projekt“). 

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

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

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace    365 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      75 700,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši  316 227,- 
          Celkové náklady            756 927,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 21.3.2019 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

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

k) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 



 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2019. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 



 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

4. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 
 



 

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

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

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

 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Věra Vašková  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   
 B & V, spol. s r.o. 
 sídlo: Anenská 1715, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 15049418, DIČ: CZ215049418 
 číslo bankovního účtu: 1201206309/0800 u České spořitelny v Pardubicích, 
 zastoupen(á): paní Věrou Vaškovou, jednatelkou společnosti 
 (dále jen „příjemce“), 

 
II. Úvodní ustanovení 

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

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

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

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

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

této smlouvy závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018) a 
Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ze státního rozpočtu ve výši 365 000,- Kč 

(slovy: třistašedesátpěttisíckorunčeských) na realizaci projektu „obnova vnějšího pláště – oprava 
dvorní fasády , odstranění dožilých omítek a oprava tradiční vápennou štukovou omítkou a další 
související práce na nemovité kulturní památce, domě č.p. 2, ul. Zelenobranská , na pozemku p.č.: 
St. 1924, v k.ú. Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 



 

47786/6-4851), v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón“ (dále jen „projekt“). 

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

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

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace    365 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      75 700,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši  316 227,- 
          Celkové náklady            756 927,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 21.3.2019 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

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

k) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 



 

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2019. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 



 

prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 
souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

4. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 
 



 

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

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

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

 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Věra Vašková  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Flamy investment spol. s r.o. 
 sídlo: Pernštýnské nám. 117, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 49815491, DIČ: CZ49815491 
 číslo bankovního účtu: 276008396/0300 u ČSOB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): panem Miroslavem Hofmanem, jednatelem společnosti 
 (dále jen „příjemce“), 

 
II. Úvodní ustanovení 

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

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

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

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

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

této smlouvy závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018) a 
Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z městského rozpočtu ve výši 46 800,- Kč 

(slovy: čtyřicetšesttisícosmsetkorunčeských) na realizaci projektu „obnova vnějšího pláště – oprava 
průčelní fasády včetně štítů a říms a další související práce na nemovité kulturní památce, domě č.p. 
117, Pernštýnské nám., na pozemku p.č.: St. 132, v k.ú. Pardubice, na území městské památkové 
rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 29859/6-1970), v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen „projekt“). 



 

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

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

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace   200 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      46 800,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši 221 179,- 
          Celkové náklady            467 979,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 20.3.2019 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

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

k) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 



 

 
a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

 
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 

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

 
 
 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2019. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 



 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

4. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 
 

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



 

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

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

 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Miroslav Hofman  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   

Flamy investment spol. s r.o. 
 sídlo: Pernštýnské nám. 117, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 49815491, DIČ: CZ49815491 
 číslo bankovního účtu: 276008396/0300 u ČSOB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): panem Miroslavem Hofmanem, jednatelem společnosti 
 (dále jen „příjemce“), 

 
II. Úvodní ustanovení 

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

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

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

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

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

této smlouvy závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018) a 
Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ze státního rozpočtu ve výši 200 000,- Kč 

(slovy: dvěstětisíckorunčeských) na realizaci projektu „obnova vnějšího pláště – oprava průčelní 
fasády včetně štítů a říms a další související práce na nemovité kulturní památce, domě č.p. 117, 
Pernštýnské nám., na pozemku p.č.: St. 132, v k.ú. Pardubice, na území městské památkové 
rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 29859/6-1970), v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón“ (dále jen „projekt“). 



 

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

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

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace   200 000,- 
      b) Statutární město Pardubice  výše dotace      46 800,-  
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši 221 179,- 
          Celkové náklady            467 979,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 20.3.2019 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

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

k) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 



 

 
a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

 
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 

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

 
 
 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2019. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 



 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

4. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 
 

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



 

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

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

 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Miroslav Hofman  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
Statutární město Pardubice, 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace:   
 Východočeské muzeum v Pardubicích, 
 sídlo: Zámek 2, 530 02 Pardubice,  
 IČ: 144 505 42, DIČ: CZ14450542 
 číslo bankovního účtu: 26534561/0100 u KB v Pardubicích, 
 zastoupen(á): Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem 
 (dále jen „příjemce“), 

 
II. Úvodní ustanovení 

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

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

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

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

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

této smlouvy závazné Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijatá 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018) a 
Zásady Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní finanční podpory v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón (ze dne 7.12.2018 – obojí dále jen 
„Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ze státního rozpočtu ve výši 800 000,- Kč 

(slovy: osmsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „pokračování III. etapy – obnova hradební zdi 
zámku s opevněním v Pardubicích - oprava omítek  a římsy a další související práce na p.č. 393/2 
v k.ú. Pardubice, na území městské památkové rezervace Pardubice (rejstř. číslo ÚSKP 33032/6-
1936), v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón“ (dále jen „projekt“). 



 

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

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

 
3.  Celková struktura finančních prostředků na obnovu památky poskytnutých z jednotlivých zdrojů činí: 
      a) Ministerstvo kultury ČR   výše dotace   800 000,- 
      c) Příjemce    spolufinancování ve výši 201 982,- 
          Celkové náklady                 1 001 982,- 
 
          Výše uvedené částky jsou bez DPH, vlastník kulturní památky hradí DPH nad rámec Programu. 
 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 21.3.2019 a 

vyúčtovat dotaci dle Zásad Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státní 
finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových 
zón.    

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 8. 1. 2019 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení o 
účelovém použití prostředků dotace,  

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

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

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

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

k) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
 
 
 
 



 

2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
 

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce 
a požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů. 

 
 
 
 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 12. 2019. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

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

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 
projektu při dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků.  

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. až po podání žádosti o poskytnutí 

dotace,   
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami této 

smlouvy, 
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

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

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

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou včetně 



 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 
porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; 
v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

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

 
X. Zvláštní ustanovení 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 

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

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

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

4. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 
zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). 
 

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



 

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

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

 
 
 
V Pardubicích dne: 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Martin Charvát Mgr. Tomáš Libánek  
 
 
 
 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č………………… ze dne…………………….. 
 
 



REGISTRACE AKCE (ZM NA)

Identifika nÌ ˙daje

Poskytovatel 014D241009286

JSDH-V2-2019-00467

Identifika nÌ  Ìslo

Identifika nÌ  Ìslo EIS

Ministerstvo vnitra

Typ financov·nÌ Ex ante

Adresa Nad ätolou 936/3, 17000 Praha 7

01424 - Dotace pro jednotky SDH obcÌProgram

N·zev akce (projektu) Pardubice (Hostovice) - DopravnÌ automobil s poû·rnÌm p!Ìv"sem n·kladnÌm

⁄ astnÌk

Pardubice

I# nebo R#

MÌsto realizace

Alokace v ˙zemÌ (LAU)

Osoba opr·vn"n·

Statut·rnÌ m!sto Pardubice

 Martin Charv·t

CZ0532 Pardubice

00274046

Telefon

E-mail

+420466859501

martin.charvat@mmp.cz

Ulice

 Pardubice

Pernöt˝nskÈ n·m!stÌ 1

PS# 

Obec

53002

 450 000,00K Dotace

Rok VlastnÌ zdroje (min ) CELKEM1 1

⁄daje v K"Souhrn financov·nÌ 

⁄ ast st·tnÌho rozpo tu/dotace (max )

 450 000,00  1 050 000,00 600 000,002019

 450 000,00  600 000,00  1 050 000,00Celkem

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmÌnk·ch tohoto #ÌdÌcÌho dokumentu.1

Ukon enÌ Z·vaznostTermÌny akce (projektu)KÛd

Realizace akce (projektu) stanoven· poskytovatelem 31.12.20192018 max

P#edloûenÌ dokumentace k z·v!re"nÈmu vyhodnocenÌ akce (projektu) 31.03.20202042 max

CÌl akce (projektu)

CÌl nebyl stanoven

CÌlov·
hodnota

V˝chozÌ
hodnota

M"rn·
jednotkaIndik·tory akce (projektu) Datum

dosaûenÌKÛd

Indik·tory nebyly stanoveny.

Parametry akce (projektu) Hodnota
M"rn·

jednotka Z·vaznost
Minim·lnÌ
hodnota

Maxim·lnÌ
hodnotaKÛd 22

32003 - dopravnÌ automobil + PN  1,00  0,00ks 1  0,00min
V p#Ìpad! z·vaznosti INT se vyplnÌ minim·lnÌ a maxim·lnÌ hodnota (v p#Ìpad! jinÈ z·vaznosti nelze pole vyplnit).2

PodmÌnky ˙ asti st·tnÌho rozpo tu
Poskytovatel dotace stanovÌ k Registraci akce ". 014D241009286: 
1. ⁄"astnÌk musÌ dodrûet podmÌnky uvedenÈ ve v˝zv! JSDH_V2_2019 "Po#ÌzenÌ novÈho dopravnÌho automobilu" ("j. 
MV-46490-2/PO-IZS-2018 ze dne 26. dubna 2018), vydanÈ MV-G$ HZS %R.
2. ⁄"astnÌk musÌ dodrûet ÑTechnickÈ podmÌnky pro dopravnÌ automobilì schv·len˝ch dne 29. 5. 2019 odborem IZSñMV-G$ HZS %R, 
kterÈ jsou nedÌlnou sou"·stÌ vydanÈ Registrace akce.
3. ⁄"astnÌk musÌ dodrûet z·vaznÈ termÌny, parametry a podmÌnky financov·nÌ akce uvedenÈ v Registraci akce.
4. RozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace bude vyd·no na z·klad! ˙"astnÌkem p#edloûenÈho platnÈho smluvnÌho dokumentu uzav#enÈho s 
dodavatelem, kdy tento dokument musÌ b˝t v souladu s RegistracÌ akce. Vyd·nÌ RozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace je podmÌnkou pro 
uvoln!nÌ finan"nÌch prost#edk& na ˙"et p#Ìjemce dotace.
5. Prost#edky st·tnÌho rozpo"tu nelze "erpat p#ed vyd·nÌm RozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace.
6. Finan"nÌ prost#edky uvedenÈ ve sloupci Ñ˙"ast st·tnÌho rozpo"tu/dotaceì jsou maxim·lnÌ, bez ohledu na celkovÈ n·klady realizace 
akce.
7. Finan"nÌ prost#edky uvedenÈ ve sloupci ÑVlastnÌ zdrojeì budou up#esn!ny na z·klad! ˙"astnÌkem p#edloûenÈho platnÈho 
smluvnÌho dokumentu (bod 4. t!chto podmÌnek), s tÌm, ûe skute"n· v˝öe a z·vaznost bude stanovena v RozhodnutÌ o poskytnutÌ 
dotace.

014D241009286 | EA2 | EDS_SMVS_rezortni | ". j. MV- 33860-4/PO-FIN-2019 Datum tisku dokumentu 31.05.2019 (14:39:49) 1
2Ministerstvo vnitra, Nad ätolou 936/3, 17000 Praha 7



Datum podpisu

RazÌtko a podpis

E-mail

Telefon

Vypracoval
#. j.

Funkce
Schv·lil

⁄tvar

Poskytovatel

Schv·lenÌ poskytovatelem

MV- 33860-4/PO-FIN-2019

n·m!stek gener·lnÌho #editele HZS %R pro ekonomiku

brig. gen. Mgr. SlavomÌr Bell, MSc. MBA

MV- G$ HZS %R

Ministerstvo vnitra

Ivana Grecov·

950819899

dotace-da2019@grh.izscr.cz
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REGISTRACE AKCE

Identifika nÌ ˙daje

Poskytovatel 014D241009297

JSDH-V2-2019-00472

Identifika nÌ  Ìslo

Identifika nÌ  Ìslo EIS

Ministerstvo vnitra

Typ financov·nÌ Ex ante

Adresa Nad ätolou 936/3, 17000 Praha 7

01424 - Dotace pro jednotky SDH obcÌProgram

N·zev akce (projektu) Pardubice (Rosice) - DopravnÌ automobil s poû·rnÌm p!Ìv"sem n·kladnÌm

⁄ astnÌk

Pardubice

I# nebo R#

MÌsto realizace

Alokace v ˙zemÌ (LAU)

Osoba opr·vn"n·

Statut·rÌ m sto Pardubice

 Martin Charv·t

CZ0532 Pardubice

00274046

Telefon

E-mail

+420466859501

martin.charvat@mmp.cz

Ulice

 Pardubice

Pernöt˝nskÈ n·m. 1

PS# 

Obec

53002

 450 000,00K Dotace

Rok VlastnÌ zdroje (min ) CELKEM1 1

⁄daje v K!Souhrn financov·nÌ 

⁄ ast st·tnÌho rozpo tu/dotace (max )

 450 000,00  1 000 000,00 550 000,002019

 450 000,00  550 000,00  1 000 000,00Celkem

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmÌnk·ch tohoto "ÌdÌcÌho dokumentu.1

Ukon enÌ Z·vaznostTermÌny akce (projektu)KÛd

Realizace akce (projektu) stanoven· poskytovatelem 31.12.20192018 max

P"edloûenÌ dokumentace k z·v re!nÈmu vyhodnocenÌ akce (projektu) 31.03.20202042 max

CÌl akce (projektu)

CÌl nebyl stanoven

CÌlov·
hodnota

V˝chozÌ
hodnota

M"rn·
jednotkaIndik·tory akce (projektu) Datum

dosaûenÌKÛd

Indik·tory nebyly stanoveny.

Parametry akce (projektu) Hodnota
M"rn·

jednotka Z·vaznost
Minim·lnÌ
hodnota

Maxim·lnÌ
hodnotaKÛd 22

32003 - dopravnÌ automobil + PN  1,00  0,00ks 1  0,00min
V p"Ìpad  z·vaznosti INT se vyplnÌ minim·lnÌ a maxim·lnÌ hodnota (v p"Ìpad  jinÈ z·vaznosti nelze pole vyplnit).2

PodmÌnky ˙ asti st·tnÌho rozpo tu
Poskytovatel dotace stanovÌ k Registraci akce !. 014D241009297: 
1. ⁄!astnÌk musÌ dodrûet podmÌnky uvedenÈ ve v˝zv  JSDH_V2_2019 "Po"ÌzenÌ novÈho dopravnÌho automobilu" (!j. 
MV-46490-2/PO-IZS-2018 ze dne 26. dubna 2018), vydanÈ MV-G# HZS $R.
2. ⁄!astnÌk musÌ dodrûet ÑTechnickÈ podmÌnky pro dopravnÌ automobil s poû·rnÌm p"Ìv sem n·kladnÌmì ze dne 18. 12. 2018, kterÈ 
jsou nedÌlnou sou!·stÌ Registrace akce.
3. ⁄!astnÌk musÌ dodrûet z·vaznÈ termÌny, parametry a podmÌnky financov·nÌ akce uvedenÈ v Registraci akce.
4. RozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace bude vyd·no na z·klad  ˙!astnÌkem p"edloûenÈho platnÈho smluvnÌho dokumentu uzav"enÈho s 
dodavatelem, kdy tento dokument musÌ b˝t v souladu s RegistracÌ akce. Vyd·nÌ RozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace je podmÌnkou pro 
uvoln nÌ finan!nÌch prost"edk% na ˙!et p"Ìjemce dotace.
5. Prost"edky st·tnÌho rozpo!tu nelze !erpat p"ed vyd·nÌm RozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace.
6. Finan!nÌ prost"edky uvedenÈ ve sloupci Ñ˙!ast st·tnÌho rozpo!tu/dotaceì jsou maxim·lnÌ, bez ohledu na celkovÈ n·klady realizace 
akce.
7. Finan!nÌ prost"edky uvedenÈ ve sloupci ÑVlastnÌ zdrojeì budou up"esn ny na z·klad  ˙!astnÌkem p"edloûenÈho platnÈho 
smluvnÌho dokumentu (bod 4. t chto podmÌnek), s tÌm, ûe skute!n· v˝öe a z·vaznost bude stanovena v RozhodnutÌ o poskytnutÌ 
dotace.

014D241009297 | EA1 | EDS_SMVS_rezortni | !. j. MV- 33848-2/PO-FIN-2019 Datum tisku dokumentu 08.03.2019 (10:01:05) 1
2Ministerstvo vnitra, Nad ätolou 936/3, 17000 Praha 7



Od$vodn"nÌ

Pou enÌ
Proti tomuto rozhodnutÌ nenÌ v souladu s ß 14q odst. 2 z·kona !. 218/2000Sb. o rozpo!tov˝ch pravidlech a o zm n  n kter˝ch 
souvisejÌcÌch z·kon% (rozpo!tov· pravidla) p"ÌpustnÈ odvol·nÌ ani rozklad.

Datum podpisu

RazÌtko a podpis

E-mail

Telefon

Vypracoval
#. j.

Funkce
Schv·lil

⁄tvar

Poskytovatel

Schv·lenÌ poskytovatelem

MV- 33848-2/PO-FIN-2019

n·m stek gener·lnÌho "editele HZS $R pro ekonomiku

brig. gen. Mgr. SlavomÌr Bell, MSc. MBA

MV- G# HZS $R

Ministerstvo vnitra

Ivana Grecov·

950819899

da2019@grh.izscr.cz
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REGISTRACE AKCE (ZM NA)

Identifika nÌ ˙daje

Poskytovatel 014D241009303

JSDH-V2-2019-00503

Identifika nÌ  Ìslo

Identifika nÌ  Ìslo EIS

Ministerstvo vnitra

Typ financov·nÌ Ex ante

Adresa Nad ätolou 936/3, 17000 Praha 7

01424 - Dotace pro jednotky SDH obcÌProgram

N·zev akce (projektu) Pardubice I - DopravnÌ automobil s poû·rnÌm p!Ìv"sem n·kladnÌm

⁄ astnÌk

Barchov

I# nebo R#

MÌsto realizace

Alokace v ˙zemÌ (LAU)

Osoba opr·vn"n·

Statut·rnÌ m!sto Pardubice

 Martin Charv·t

CZ0532 Pardubice

00274046

Telefon

E-mail

+420466859501

martin.charvat@mmp.cz

Ulice

 Barchov

Pernöt˝nskÈ n·m!stÌ 1

PS# 

Obec

53002

 450 000,00K Dotace

Rok VlastnÌ zdroje (min ) CELKEM1 1

⁄daje v K"Souhrn financov·nÌ 

⁄ ast st·tnÌho rozpo tu/dotace (max )

 450 000,00  1 000 000,00 550 000,002019

 450 000,00  550 000,00  1 000 000,00Celkem

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmÌnk·ch tohoto #ÌdÌcÌho dokumentu.1

Ukon enÌ Z·vaznostTermÌny akce (projektu)KÛd

Realizace akce (projektu) stanoven· poskytovatelem 31.12.20192018 max

P#edloûenÌ dokumentace k z·v!re"nÈmu vyhodnocenÌ akce (projektu) 31.03.20202042 max

CÌl akce (projektu)

CÌl nebyl stanoven

CÌlov·
hodnota

V˝chozÌ
hodnota

M"rn·
jednotkaIndik·tory akce (projektu) Datum

dosaûenÌKÛd

Indik·tory nebyly stanoveny.

Parametry akce (projektu) Hodnota
M"rn·

jednotka Z·vaznost
Minim·lnÌ
hodnota

Maxim·lnÌ
hodnotaKÛd 22

32003 - dopravnÌ automobil + PN  1,00  0,00ks 1  0,00min
V p#Ìpad! z·vaznosti INT se vyplnÌ minim·lnÌ a maxim·lnÌ hodnota (v p#Ìpad! jinÈ z·vaznosti nelze pole vyplnit).2

PodmÌnky ˙ asti st·tnÌho rozpo tu
Poskytovatel dotace stanovÌ k Registraci akce (zm!na) ". 014D241009303: 
1. ⁄"astnÌk musÌ dodrûet podmÌnky uvedenÈ ve v˝zv! JSDH_V2_2019 "Po#ÌzenÌ novÈho dopravnÌho automobilu" ("j. 
MV-46490-2/PO-IZS-2018 ze dne 26. dubna 2018), vydanÈ MV-G$ HZS %R.
2. ⁄"astnÌk musÌ dodrûet ÑTechnickÈ podmÌnky pro dopravnÌ automobilì schv·len˝ch dne 29. 5. 2019 odborem IZSñMV-G$ HZS %R, 
kterÈ jsou nedÌlnou sou"·stÌ vydanÈ Registrace akce.
3. ⁄"astnÌk musÌ dodrûet z·vaznÈ termÌny, parametry a podmÌnky financov·nÌ akce uvedenÈ v Registraci akce.
4. RozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace bude vyd·no na z·klad! ˙"astnÌkem p#edloûenÈho platnÈho smluvnÌho dokumentu uzav#enÈho s 
dodavatelem, kdy tento dokument musÌ b˝t v souladu s RegistracÌ akce. Vyd·nÌ RozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace je podmÌnkou pro 
uvoln!nÌ finan"nÌch prost#edk& na ˙"et p#Ìjemce dotace.
5. Prost#edky st·tnÌho rozpo"tu nelze "erpat p#ed vyd·nÌm RozhodnutÌ o poskytnutÌ dotace.
6. Finan"nÌ prost#edky uvedenÈ ve sloupci Ñ˙"ast st·tnÌho rozpo"tu/dotaceì jsou maxim·lnÌ, bez ohledu na celkovÈ n·klady realizace 
akce.
7. Finan"nÌ prost#edky uvedenÈ ve sloupci ÑVlastnÌ zdrojeì budou up#esn!ny na z·klad! ˙"astnÌkem p#edloûenÈho platnÈho 
smluvnÌho dokumentu (bod 4. t!chto podmÌnek), s tÌm, ûe skute"n· v˝öe a z·vaznost bude stanovena v RozhodnutÌ o poskytnutÌ 
dotace.
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Datum podpisu

RazÌtko a podpis

E-mail

Telefon

Vypracoval
#. j.

Funkce
Schv·lil

⁄tvar

Poskytovatel

Schv·lenÌ poskytovatelem

MV- 33833-4/PO-FIN-2019

n·m!stek gener·lnÌho #editele HZS %R pro ekonomiku

brig. gen. Mgr. SlavomÌr Bell, MSc. MBA

MV- G$ HZS %R

Ministerstvo vnitra

Ivana Grecov·

950819899

dotace-da2019@grh.izscr.cz
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Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
uzavřené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 a zákona č. 194/2010 Sb. 

 

Smluvní strany: 

1. Dopravní podnik města Pardubice, a.s.  
IČO: 632 17 066  
se sídlem: Teplého 2141, 532 20 Pardubice, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové pod spis. Zn. B 1241,  
zastoupený:  Ing. Tomášem Pelikánem 

 (dále jen „Dopravce“) 

 

2. Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice – Staré Město 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem  
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu: 326561/0100 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  
I. 

Úvodní ustanovení 

1. Dne 29. 12. 2015 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu o veřejných službách v přepravě 
cestujících (dále jen „Smlouva“). Ve Smlouvě se Dopravce zavázal Objednateli zajistit ve vlastní 
režii dopravní obslužnost na území města Pardubic městskou hromadnou dopravou (dále jen 
„MHD“) a Objednatel se zavázal Dopravci uhradit za plnění závazku veřejné služby kompenzaci. 

2. Usnesením Zastupitelstva města Pardubice ze dne 20. 6. 2019 č. Z/648/2019 byla schválena 
změna v podmínkách dopravní obslužnosti na území města Pardubice zajišťované Dopravcem, jež 
spočívá v bezúplatné přepravě cestujících, kteří dosáhli věku 70 let a starších, a to s účinností od 
1. 9. 2019, s tím, že cestující budou prokazovat svůj nárok na bezplatné jízdné předložením 
občanského průkazu.  

 
II. 

Předmět Dodatku 

1. Objednatel se zavazuje Dopravci vyrovnat snížení výnosů, které nastane v roce 2019 v důsledku 
změny tarifu jízdného v městské hromadné dopravě v Pardubicích (dále jen „Tarif“), jež spočívá 
v bezúplatné přepravě cestujících, kteří dosáhli věku 70 let a starších, a to navýšením kompenzace 
hrazené v souladu se Smlouvou.  

2. Navýšení kompenzace bude určeno na základě upravených výchozích finančních modelů pro 
veřejnou drážní dopravu a veřejnou linkovou dopravu, jež jsou přílohami č. 1 a č. 2 tohoto 



dodatku. V upravených výchozích finančních modelech jsou nad rámec úpravy jednotlivých 
položek nákladů a výnosů dle pravidel pro změnu kompenzace obsažených ve Smlouvě poníženy 
položky tržeb z jízdného o předpokládaný čistý finanční dopad tarifní úpravy uvedené v čl. II odst. 
1 tohoto dodatku. 

3.  Částku odpovídající navýšení kompenzace dle čl. II odst. 2 tohoto dodatku se Objednatel zavazuje 
uhradit Dopravci spolu s pátou zálohou kompenzace dle Smlouvy, tedy ke dni 20. 10. 2019.  
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a v platnosti. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku odešle 
Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění Dodatku město Pardubice 
bezodkladně informuje ostatní smluvní strany, nebyl-li jejich kontaktní údaj uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 občanského zákoníku).  

6. Smluvní strany se ve smyslu ust. 548 občanského zákoníku dohodly, že účinky tohoto dodatku 
pominou, nezajistí-li Dopravce nejpozději do 1. 9. 2019 změnu Tarifu, která umožní bezúplatnou 
přepravu cestujících, kteří dosáhli věku 70 let a starších, a to s účinností od 1.9. 2019, s tím, že 
cestující budou prokazovat svůj nárok na bezplatné jízdné předložením občanského průkazu. 

7. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek bude uveřejněn bez podpisů.  

8. Tento Dodatek je uzavřen ve 4 vyhotoveních, z nichž po 2 obdrží každý účastník této smlouvy. 

9. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto Dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 
byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

 
 
objednatel: dopravce:  

 
V ………………………… dne ………………… V ………………………… dne …………………  
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 
     Ing. Martin Charvát Ing. Tomáš Pelikán                   
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DOHODA  
(dále jen „dohoda“) 

č. j.: 45675/2019-MZE-10042 
č. smlouvy vlastní: 505-2019-10042 

 
 

o udělení zá!tity ministra zemědělství  
 
 

S M L U V N Í  S T R A N Y  
 

1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
se sídlem: Tě!nov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město 

       zastoupená Ing. Jiřím Felčárkem, ředitelem Odboru kanceláře ministra 
IČO: 000 20 478 
DIČ: CZ000 20 478 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú.: 1226001/0710 
(dále jen „MZe“) 
na straně jedné 
 
a 
 
2. Dostihov" spolek a.s. 
se sídlem: Pra"ská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
zapsan# v obchodním rejstříku vedeném Krajsk#m soudem v Hradci Králové 
pod sp. zn. B 918 
zastoupen#: Ing. Petrem Kva!em, místopředsedou představenstva 
IČO: 48155110 
DIČ: CZ48155110, je plátce DPH 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú.:1732107/0300 
(dále jen „pořadatel“) 
na straně druhé 
 
a  
 
3. Statutární město Pardubice 
se sídlem: Pern!t#nské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 
zastoupené Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
IČO: 00274046 
DIČ: CZ00274046, je plátce DPH 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, č. ú: 94-3316561/0710 
Dále jen „spolupodílející se osoba“ nebo „statutární město“) 
 

 (společně dále také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“) 
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I. 
Úvodní ustanovení 

 
 

1. Ministr zemědělství předlo"il vládě České republiky na jejím zasedání dne 10. 6. 2019 
k informaci materiál čj. 476/19 V"znamné kulturní a sportovní akce s podporou 
státu – Velká pardubická steeplechase.  Vzhledem k tomu, "e vláda České republiky 
k tomuto materiálu nevznesla "ádnou připomínku, bude podpora Velké pardubické 
steeplechase realizována formou zá!tity ministra zemědělství udělenou v souladu se 
Směrnicí ministerstva zemědělství č. 12/2018 ve znění jejího dodatku č. 1 pořadateli, 
přičem" finanční prostředky budou za podmínek této dohody poskytnuty 
prostřednictvím statutárního města jako (i) vlastníka dostihového areálu v Pardubicích 
u"ívaného pořadatelem na základě nájemní smlouvy a také (ii) majoritního akcionáře 
s podílem 51,54 % akcií ve společnosti pořadatele ke dni podpisu této dohody.   

 
II. 

Předmět a účel dohody 
 

1. Účelem této dohody je podpořit Velkou pardubickou steeplechase jako nejstar!í dostih 
kontinentální Evropy, kter# se s v#jimkou válečn#ch let koná nepřetr"itě od roku 1874 
v Pardubicích; jedná se také o nejstar!í závod se sportovní tradicí v České republice. 
Dostihy obecně jsou v#konnostní zkou!kou plemene anglického plnokrevníka a 
obecně podporou chovu koní. První se běhaly v 19. stolení ve Velké Británii a brzy se 
roz!ířily i na evropsk# kontinent a v Čechách dosáhly největ!ího rozmachu 
v Pardubicích, neboť taměj!í krajina mající charakter anglického parku se ukázala jako 
vhodná pro překá"kové dostihy dle anglického vzoru. Díky tomu byla ji" v roce 1856 
vybudována závodní dráha, která se stala podnětem pro uspořádání velkého 
překá"kového dostihu – tzv. Velké pardubické dne 5. 11. 1874. Dne 13. 10. 2019 bude 
odběhnut ji" 129. ročník, přičem" koně se do Velké pardubické musí kvalifikovat, k 
čemu" slou"í seriál čtyř kvalifikačních dostihů, které se konají od května do září. 
Zároveň tento závod souvisí se sektorem zemědělství, neboť vznikl v době, kdy kůň 
měl v zemědělství a celkem i ve společnosti velmi důle"itou úlohu, a tím tento závod 
se svojí dlouhou historií připomíná v#znamnou roli koně jako nejen závodního zvířete, 
ale té" v#znamného pomocníka v zemědělství. Podle zákona  
č. 154/2000 Sb., plemenářsk# zákon, v platném znění je kůň hospodářsk#m zvířetem, 
kdy díky tzv. hobby aktivitám, předev!ím sportovnímu a rekreačnímu vyu"ití jejich stavy 
v posledních letech stoupají, a tím je nepřímo podpořen i chov koní jako zvířat 
hospodářsk#ch. Podpora dostihů je tak jedním z nástrojů vedoucích k naplnění 
Koncepce chovu koní, která je v gesci MZe, a cílem akce je tak nejen sportovní 
dostihov# závod a té" příspěvek k naplnění této koncepce, a tím i jedné z činností MZe. 
 

2. Předmětem této dohody je poskytnutí zá!tity ministra zemědělství pořadateli 129. 
Velké pardubické se Slavia poji!ťovnou konané ve dne 13. října 2019, zahrnující 
i předcházející kvalifikační dostihy, (dále té" jako „V"znamná akce s podporou 
státu v sektoru zemědělství“ nebo „akce“), a to v případě finanční podpory 
prostřednictvím statutárního města jako spolupodílející se osoby na organizaci 
uvedené V#znamné akce s podporou státu v sektoru zemědělství.  
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III. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Pořadatel zaji!ťuje během roku 2019 průběh uvedené V"znamné akce s podporou 

státu v sektoru zemědělství a touto dohodou se zavazuje, "e zajistí (i) zdárn# průběh 
jejího 129. ročníku konaného dne 13. října 2019 na dostihovém závodi!ti 
v Pardubicích a dále prohla!uje, "e (ii) zdárně zajistil a zajistí organizaci v!ech čtyř 
kvalifikačních dostihů a (iii) splní v!echny povinnosti vypl#vající pro něj z této dohody. 
 

2. Pořadatel se dále zavazuje  
 
a. uvést logo MZe a informaci o zá!titě na tiskov#ch materiálech (pozvánky, plakáty) 

a v rámci PR kampaně (inzerce) a na webov#ch stránkách pořadatele; 
b. předat MZe grafické návrhy informačních materiálů s logem ke schválení před 

zahájením tisku, přičem" MZe předá pořadateli závazné připomínky do 
3 pracovních dnů od obdr"ení návrhů, které pořadatel zapracuje do návrhů a vrátí 
ke konečnému schválení MZe nejméně dva dny před tiskem; 

c. zmínit převzetí zá!tity nad akcí v průběhu jejího moderování;  
d. umístit 2 bannery s logem MZe v dráze (rozměry 9,15 x 1,5m a 16 x 2,5m), dále 1 

vlajku s logem MZe u kolbi!tě (rozměry 140 x 258 cm) a 1 vlajku s logem MZe u 
vjezdu (rozměry 62 x 280 cm) do prostor konání akce; 

e. zajistit v případě předpokládané účasti ministra zemědělství nebo jiného 
pověřeného zaměstnance MZe na akci jejich účast; 

f. zajistit oti!tění úvodního slova ministra v doprovodn#ch tiskov#ch materiálech, 
popř. jeho uvedení v jin#ch informativních materiálech; 

g. pracovat během akce na svůj náklad a na své nebezpečí a dále pořadatel 
prohla!uje, "e má zaji!těny prostředky na konání předmětné akce, zejména na jeho 
plnění dle čl. I. MZe je oprávněno provádění akce a s ní souvisejících dal!ích 
činností průbě"ně kontrolovat, zejména dodr"ování povinností stanoven#ch čl. I. 
před zahájením i v průběhu akce. Na zji!těné nedostatky upozorní písemně 
pořadatele a po"ádá o jejich odstranění. Takové "ádosti je pořadatel povinen 
vyhovět. Pořadatel je povinen upozornit MZe na nevhodné pokyny nebo 
nevhodnost věcí mu předan#ch;  

 
 

3. Pořadatel odpovídá za to, "e  
a. akce bude probíhat v souladu s právním řádem České republiky, a "e zajistí 

bezpečnost účastníků akce. Pořadatel dále odpovídá za ve!kerou majetkovou a 
nemajetkovou újmu (včetně újmy na zdraví), která mů"e v souvislosti s akcí 
vzniknout třetím stranám, tj. i MZe. V případě, "e by součástí akce byly atrakce, 
kde hrozí zranění jejích u"ivatelů (kolotoče, skákací hrad, atd.), odpovídá pořadatel 
za to, "e jeho dodavatel takové atrakce je řádně poji!těn a splňuje ve!keré 
bezpečnostní po"adavky na takovou atrakci; 

b. pokud by zpracovával osobní údaje, budou tyto osobní údaje zpracovány  
v souladu s příslu!n#mi právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzick#ch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zru!ení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) a takté" v souladu se zákonem  
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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4. Pořadatel předpokládá, "e při plnění povinnosti vypl#vajících z činností uveden#ch 
v předchozích odstavcích tohoto článku dohody (dále jen „činnosti“) mu vzniknou 
náklady, je" jsou uvedeny v tabulce tvořící Přílohu č. 1. této dohody.   

 
5. Spolupodílející se osoba (statutární město) se zavazuje poskytnout pořadateli při 

organizaci V#znamné akce s podporou státu podporu spočívající v logistické podpoře 
přípravy a údr"by vlastního dostihového závodi!tě, které je ve vlastnictví statutárního 
města.    

 
6. Statutární město se dále zavazuje nepřevést a" do konečného vyúčtování celé akce 

jedinou svoji akcii pořadatele na třetí osobu. 
 

7. MZe se zavazuje podílet na akci tím, "e jí poskytne zá!titu a za podmínek uveden#ch 
v článku IV. této dohody uhradí v rámci poskytnuté zá!tity pořadateli finanční částku 
ve v#!i maximálně 5 000 000 Kč na úhradu nákladů za skutečně realizované činnosti 
dle odst. 1 a" 3. tohoto článku, a to na základě vyúčtování provedeného v souladu 
s odst. 10 tohoto článku dohody (dále jen „finanční částka“). Tato finanční částka bude 
pořadateli poskytnuta prostřednictvím statutárního města.  
 

8. Statutární město převede finanční částku pro pořadatele na účet pořadatele nejpozději 
ve lhůtě 14 dní poté, co bude příslu!ná finanční částka dle předchozího odstavce 
připsána na účet statutárního města.  
 

9. Pořadatel bere na vědomí, "e ze strany MZe nebudou pořadateli hrazeny náklady za 
mzdy, peně"ní odměny, jízdné, občerstvení a DPH, pokud si pořadatel uplatní její 
odpočet. 
 

10. Pořadatel do 45 dnů po skončení akce předá MZe (konkrétně Odboru kanceláře 
ministra Ministerstva zemědělství) závěrečnou zprávu o jeho plnění uvedeném v čl. II. 
a čl. III. odst. 1. a 2., včetně fotodokumentace a případného monitoringu médií. Přílohou 
této zprávy bude vyúčtování nákladů na akci uveden#ch v souladu s odst. 4 tohoto 
článku v Příloze č. 1. V závěrečné zprávě, resp. vyúčtování pořadatel uvede, zda 
z akce dosáhl zisku, a o tento eventuální zisk bude  poní"ena finanční částka 
poskytnutá dle této dohody pořadateli. Závěrečná zpráva včetně vyúčtování musí b#t 
ověřena, zkontrolována a projednána (schválena) Radou města Pardubic, co" 
statutární město potvrdí ve svém samostatném dopise (zprávě) pro MZe (dále jen 
„samostatn" dopis (zpráva) statutárního města“). MZe mů"e uplatnit připomínky 
k rozsahu závěrečné zprávy a vyúčtování nákladů na akci. Těmto připomínkám je 
pořadatel povinen vyhovět, leda"e by u vyúčtování nákladů prokázal, "e byly 
vyúčtovány v souladu s touto dohodou a příslu!n#mi účetními standardy. V případě 
úpravy závěrečné zprávy a vyúčtování, podléhá tato úprava opětovně ověření, kontrole 
a potvrzení (schválení) ze strany statutárního města, včetně opětovného předání 
dopisu (zprávy) statutárního města. Do 14 dnů od odevzdání závěrečné zprávy, k ní" 
ji" nebude mít MZe připomínky a podpisu protokolu o převzetí dle článku IV. odst. 6. 
této dohody, vystaví pořadatel MZe Odboru kanceláře ministra Ministerstva 
zemědělství fakturu, a to k úhradě na bankovní účet statutárního města. Faktura musí 
splňovat po"adavky čl. IV odst. 7. 
 

11. MZe se zavazuje předat pořadateli podklady potřebné k zaji!tění práv a povinností 
smluvních stran dle čl. III. – jmenovitě logo MZe včetně platného logomanuálu. V!e 
v elektronické podobě, a to v termínu do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti 
této dohody. Pořadatel je oprávněn logo MZe pou"ít jen na akci, a to v souladu s jeho 
logomanuálem a případn#mi pokyny MZe. 
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IV. 
V"!e poskytnuté finanční částky a platební podmínky 

 
1. Finanční částka bude na základě dohody smluvních stran poskytnuta v celkové maximální 

v#!i 5 000 000- Kč bez  DPH (slovy: pět milionů korun česk#ch). Tato finanční částka bude 
proplacena maximálně ve v#!i pořadatelem řádně dolo"en#ch nákladů na realizované 
činnosti, ověřen#ch, zkontrolovan#ch a potvrzen#ch (schválen#ch) příslu!n#mi orgány 
statutárního města dle článku 3. odst. 10 této dohody. Finanční částka zahrnuje i náklady 
na činnosti pořadatele uvedené v této dohodě.  
 
Finanční částka poskytnutá dle této dohody není zdaniteln#m plněním dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
 

 
2. Uvedená maximální v#!e finanční částky je nejv#!e přípustná a nepřekročitelná.  

 
 

3. MZe uhradí pořadateli finanční částku jen po řádném splnění a předání dohodnut#ch 
dokladů o realizovan#ch činnostech, včetně případného monitoringu médií a 
fotodokumentace předmětné akce MZe, a po podpisu protokolu o dolo"ení zaji!tění 
činností a takté" o uskutečnění akce. Finanční částka bude proplacena maximálně ve v#!i 
řádně dolo"en#ch nákladů o provedení příslu!n#ch činností. 

 
4. Pořadatel je povinen prokázat reálné čerpání a dodr"ení účelu pou"ití finančních 

prostředků ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtov#ch pravidlech a o změně 
někter#ch souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozděj!ích předpisů. 
Reálné čerpání je dolo"eno kopiemi daňov#ch/účetních dokladů za činnosti, jak jsou 
definovány v čl. III., odst. 4. Text daňov#ch/účetních dokladů zní na zaji!tění poskytnutí 
slu"eb spojen#ch s předmětem akce, na kterou je udělována zá!tita ministra. 
 

5. Převod finanční částky, stejně jako její vyúčtování, se uskuteční prostřednictvím a za 
přispění statutárního města za podmínek uveden#ch v článku III. této dohody, zejména čl. 
III. odst. 7., 8. a 10.   

 
6. Splatnost faktury se stanoví do 30 dnů od jeho doručení MZe. Pořadatel není oprávněn 

vystavit fakturu dříve, ne" MZe předá v souladu s čl. III. odst. 10 této dohody závěrečnou 
zprávu, včetně vyúčtování a samostatného dopisu (zprávy) statutárního města, o jeho 
bezvadném a odsouhlaseném plnění, co" bude stvrzeno podpisem protokolu o převzetí, 
kter# podepí!í oprávnění zástupci v!ech tří smluvních stran. 

 
7. Faktura pořadatele musí obsahovat nále"itosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 

Sb. o účetnictví, v platném znění a dále musí obsahovat informace povinně uváděné na 
obchodních listinách dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občansk# zákoník 
(dále jen „občansk" zákoník“). Nebude-li faktura obsahovat stanovené nále"itosti, je MZe 
oprávněno ji vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, ale 
celá lhůta splatnosti bě"í znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury. 
Nedílnou součástí faktury je podrobné vyúčtování fakturované částky, kopie 
daňov#ch/účetních dokladů ve smyslu čl. IV. odst. 4 a závěrečná zpráva odsouhlasená ze 
strany MZe. 

 
8. Platba se pova"uje za uhrazenou odepsáním z účtu MZe. 

 
9. MZe neposkytne pořadateli zálohy. 
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V. 

Místo a doba akce 
 

Místem akce konané dne 13. října 2019 je dostihové závodi!tě v Pardubicích. Součástí 
akce jsou i předchozí kvalifikační dostihy.  

 
 

 
VI. 

Sankce, náhrada !kody a odpovědnost za vady 
 

1. V případě, "e pořadatel nesplní některou z povinností stanoven#ch v článku III., odst. 2 
písm. a) a" f) uhradí pořadatel MZe smluvní pokutu ve v#!i 10 000,- Kč, a to za ka"d# 
jednotliv# případ poru!ení povinnosti. V případě nesplnění povinností stanoven#ch 
v článku III. odst. 2 písm. g) a odst. 10 -11 uhradí pořadatel MZe smluvní pokutu ve v#!i 5 
% z maximální v#!e finanční částky, a to za ka"d# jednotliv# případ poru!ení povinnosti. 
 

2. V případě vadného plnění některé z povinností stanoven#ch v článku III. odst. 2 písm. a), 
b), d), e) a f), uhradí pořadatel smluvní pokutu ve v#!i 10 000,- Kč, a to za ka"d# jednotliv# 
případ vadného plnění. V případě uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odst. 2, nebude za 
toté" jednání/opomenutí uplatněna smluvní pokuta dle první věty odst. 1 tohoto článku. 
V případě uplatnění smluvní pokuty dle první věty odst. 1 tohoto článku, nebude za toté" 
jednání/opomenutí uplatněna smluvní pokuta dle tohoto odst. 2. 

 
3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo MZe na náhradu !kody v plné v#!i, 

přičem" smluvní pokuta se na náhradu !kody nezapočítává.  
 

4. V případě prodlení MZe s platbou, na kterou vznikl pořadateli nárok, uhradí MZe úrok 
z prodlení ve v#!i 0,01 % z dlu"né částky za ka"d#, i započat# den prodlení.  
 

5. Za ka"dé poru!ení povinnosti dle článku VII. odst. 12. je pořadatel povinen uhradit MZe 
pokutu 10 000,- Kč do deseti dnů za ka"d# jednotliv# případ poru!ení povinnosti. 
 

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdr"ení v#zvy k jejich uhrazení, není-li ve v#zvě 
k uhrazení stanoveno jinak. 

 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato dohoda nab#vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Dohoda 

nab#vá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvlá!tních podmínkách účinnosti někter#ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.  
 

2. Pořadatel a statutární město sv#mi podpisy ní"e potvrzují, "e souhlasí s tím, aby obraz 
dohody včetně jejích příloh a případn#ch dodatků a metadata k této dohodě byla 
uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvlá!tních 
podmínkách účinnosti někter#ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozděj!ích předpisů. Smluvní strany se dohodly, "e 
podklady dle předchozí věty ode!le za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv 
MZe; tím není dotčeno právo pořadatele nebo statutárního města k jejich odeslání.  
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3. Pořadatel tímto prohla!uje, "e je dr"itelem ve!ker#ch povolení a oprávnění umo"ňujících 
mu uskutečnit plnění dle této dohody. 

 
4. Statutární město prohla!uje, "e ve!kerá jednání dle této dohody učinilo v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
 

5. Pořadatel tímto prohla!uje, "e v době uzavření dohody není vůči němu vedeno řízení dle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře!ení (insolvenční zákon) ve znění 
pozděj!ích předpisů, a zavazuje se MZe bezodkladně informovat o v!ech skutečnostech 
o hrozícím úpadku, popř. o prohlá!ení jeho úpadku. 
 

6. K této dohodě neexistují "ádná vedlej!í ujednání. 
 
7. Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze formou očíslovan#ch písemn#ch dodatků 

podepsan#ch oběma smluvními stranami. 
 

8. Tato dohoda byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nich" ka"dé má platnost originálu. 
Po jednom vyhotovení obdr"í pořadatel a statutární město a dvě vyhotovení obdr"í MZe. 
 

9. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou. Její účinnost končí jejím splněním.  Ukončením 
účinnosti této dohody nejsou dotčena ustanovení dohody t#kající se záruk, nároku 
z vadného plnění, nároku z náhrady !kody, nároku ze smluvních pokut nebo úroků 
z prodlení, ustanovení o mlčenlivosti, ani dal!í ustanovení a nároky, z jejich" povahy 
vypl#vá, "e mají trvat i po zániku účinnosti této dohody. 

 
10. Smluvní strany se dohodly, "e MZe mů"e od dohody odstoupit na základě písemného 

oznámení při poru!ení této dohody podstatn#m způsobem, bez práva na náhradu nákladů 
obou smluvních stran. Pro účely této dohody se za podstatné poru!ení povinností 
pova"uje nesplnění povinností pořadatele stanoven#ch v článku III. odst. 1 – 2. a čl. VII. 
odst. 15. – 16.   

 
11. Smlouva se ru!í s účinky ex tunc (od jejího samého počátku) v případě, "e se akce 

neuskuteční; v tom případě MZe nevzniká povinnost uhradit smluvní cenu za zaji!tění 
slu"eb dle čl. III. odst. 7 a článku IV. této dohody. 

 
12. Pořadatel a statutární město se zavazují během plnění dohody i po ukončení dohody 

zachovávat mlčenlivost o v!ech skutečnostech, o kter#ch se dozví od MZe v souvislosti 
s touto dohodou 

 
13. Pořadatel mů"e pověřit realizací části akce třetí osobu. Při realizaci akce touto třetí osobou 

má pořadatel odpovědnost, jako by realizaci této části akce prováděl sám. 
 
14. Pořadatel a statutární město jsou podle ustanovení § 2 písmeno e) zákona  

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někter#ch zákonů (zákon 
o finanční kontrole), v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při v#konu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zbo"í nebo slu"eb z veřejn#ch v#dajů. 

 
15. Pořadatel se sv#m podpisem zavazuje, "e činnosti, za jejich" zaji!tění se MZe zavázalo 

poskytnout úhradu (cenu) dle čl. III., odst. 7. ve spojení s článkem IV., nebude duplicitně 
hradit z jak#chkoliv jin#ch veřejn#ch prostředků, ani od příp. dal!ích partnerů předmětné 
akce. Poru!ení tohoto ustanovené mů"e mít za důsledek naplnění skutkové podstaty 
trestného činu podvodu. 
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16. Pořadatel sv#m podpisem čestně prohla!uje, "e předmětná akce není financována z jin#ch 
prostředků Ministerstva zemědělství (jako např. dotace, honoráře, apod.), ne" z rozpočtu 
Odboru kanceláře ministra. 

 
17. V případě, "e práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto dohodou, řídí se 

ustanoveními občanského zákoníku. 
 

18. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 – Předpokládané náklady pořadatele. 
 

19. Smluvní strany po přečtení této dohody prohla!ují, "e souhlasí s jejím obsahem, "e tato 
byla sepsána na základě pravdiv#ch údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čeho" 
připojují obě smluvní strany své podpisy. 

 
 
 
Praha DD.MM.RRRR Místo podpisu DD.MM.RRRR 
 
 
MZe:                                                             Pořadatel: 
    
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 Statutární město Pardubice: 

 
 
 

                                                                              .................................................. 
                                                                                                      Ing. Martin Charvát 
                                                                                                             primátor 
 

……………..…..........….....……. 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 

Ing. Jiří Felčárek 
ředitel Odboru kanceláře ministra 

 

  
……………..…..........….....……. 

Dostihov# spolek a.s. 
Ing. Petr Kva! 

místopředseda představenstva 
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Příloha č. 1 - Předpokládané náklady pořadatele 

 

Náklady I. Kvalifikace II. Kvalifikace III. Kvalifikace IV. Kvalifikace 
Velká 

Pardubická Správa dráhy celkem 
Tiskoviny - programy, vstupenky, pozvánky, knihy, DVD 9 000 29 000 27 000 49 000 165 000 0 279 000 
Trofeje 15 000 36 000 5 000 34 000 66 000 0 156 000 
Spotřební materiál v souvislosti se zajištěním aktivit projektu (vlajky, 
visačky, pásky, plachty, elektromateriál, dokorace, apod.) 0 0 0 0 49 000 0 49 000 

Steliva-seno,piliny,sláma, hnojiva 0 0 0 0 10 000 70 000 80 000 
Spotřební materiál (náhradní díly, nářadí, úklid,…) 0 0 0 0 0 360 000 360 000 
PHM - zemědělské stroje, sekačky,… 0 0 0 0 0 120 000 120 000 
Plyn + propanbutan.láhve 0 0 0 0 1 000 0 1 000 
Úklidové a čistící práce, likvidace odpadů/septiku, likvidace odpadu 10 000 2 000 3 000 0 79 000 190 000 284 000 
Elektrikářské práce vč. revizí připojených el. zařízení po dobu realizace 
aktivit projektu 7 000 6 000 9 000 6 000 111 000 50 000 189 000 

doprava zábran 0 0 0 0 7 000 0 7 000 
Media, marketing, inzerce,reklama, video,foto,TV 82 000 161 000 125 000 138 000 288 000 0 794 000 
ozvučení akcí 6 000 9 000 9 000 9 000 2 000 0 35 000 
Ostraha 2 000 38 000 49 000 53 000 426 000 0 568 000 
Služby pro dostihy - pronájem koní a příslušenství v souvislosti s 
realizací dostihových dnů (pronájem spřežení, koní, moderování, 
podkovážské služby, kinobus) 

62 000 115 000 140 000 138 000 252 000 0 707 000 

Služby pro dostihy - ostatní náklady v souvislosti s realizací dostihových 
dnů  doprovodný program, zajištění WC, stanů, tlumočení, hudební 
produkce, zapůjčení inventáře, topidel, radiostanic, kamerového 
systému apod.) 

40 000 56 000 41 000 44 000 627 000 0 808 000 

Veterinární služba 0 5 000 5 000 5 000 0 0 15 000 
TV rozvody + vnitřní videookruh 0 0 0 0 20 000 0 20 000 
Údržba a delegace domény + softwaru 0 0 0 0 7 000 0 7 000 
Parkování (nájem plochy jako dočasné parkoviště po dobu realizace 
aktivit projektu) 0 0 0 0 161 000 0 161 000 

Pronájem zemědělských strojů 0 0 0 0 0 360 000 360 000 
CELKEM 233 000 457 000 413 000 476 000 2 271 000 1 150 000 5 000 000 

        
Poskytnutí fotodokumentace z akce pro informační účely MZe         ano     
Poskytnutí výstupů v médiích pro informační účely MZe         ano     
Vytvoření závěrečné zprávy         ano     

 



   
 

Smlouva o poskytnutí dotace  

uzavřená podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, podle části páté (§§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

Evidenční číslo smlouvy:  

 
Poskytovatel:  Statutární město Pardubice  
sídlo:                           Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:                     00274046 
DIČ:    CZ00274046 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Pardubice  
číslo účtu:  326561/0100 
zastoupený:      Ing. Martinem Charvátem, primátorem 
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 
 

   Příjemce:         Dostihový spolek a.s. 
   sídlo:    Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 12 Pardubice 

IČ:    48155110 
DIČ:    CZ 48155110 
bankovní spojení:  Era/Poštovní spořitelna, pobočka Pardubice  
číslo účtu:   1732107/0300 
zastoupený:   Ing. Petrem Kvašem, místopředsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 918 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

smlouvu o poskytnutí dotace 
(dále také „Smlouva“) 

 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

1) Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona. 
 

2) Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 

 



   
 

3) Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této 
smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubice přijaté 
Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 (Směrnice č. 14/2018 – dále 
jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního města Pardubice 
(www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně 
seznámil. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

Touto Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek ze svého 
rozpočtu účelově určenou investiční dotaci ve výši uvedené v článku III. této Smlouvy a příjemce se 
zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením uvedeným v článku IV. této 
Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou.   

 
Článek III. 

Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 

1) Poskytovatel touto Smlouvou poskytuje příjemci dotaci ve výši 700 000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun 
českých) na realizaci projektu „Pořízení použité rolby se spalovacím motorem na úpravu ledové plochy 
(ledové kluziště o rozměrech cca 26 x 60 m) k jejímu výhradnímu využití v rámci realizace akce 
s názvem Zimní ledový park v areálu Dostihového závodiště v Pardubicích“ (dále také jen „Projekt“). 
Rolba jakožto movitá věc bude pořízena do vlastnictví příjemce.  

2) Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději 31. 12. 2019.  

3)  Poskytovatel poukáže dotaci ve výši sjednané v předchozím odstavci tohoto článku Smlouvy příjemci 
jednorázově na účet příjemce č. 1732107/0300 do 30 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. 

 
Článek IV. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

1) Příjemce se zavazuje: 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a v souladu s předmětem této Smlouvy specifikovaným v čl. II. 
a násl. této smlouvy, 

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto Smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádostech podaných příjemcem dne 4. 9. 2019 

a zaevidovaných poskytovatelem pod č.j. MmP 94189/2019, které jsou nedílnou součástí této 
Smlouvy jako Příloha č. 1,  

e)  při využití dotace postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, a též přiměřeně dle směrnice statutárního města Pardubice č. 13/2018 – Zadávací 
řád veřejných zakázek, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 2,  

f) zajistit předchozí písemný souhlas poskytovatele s podmínkami zadávacího řízení příjemce na 
Projekt,  

g) vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace, a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, úplné, průkazné, 
srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů), a prokázat řádnými 



   
 

účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel; vedením odděleně se rozumí 
při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky,  

 
h) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace poskytovatele 
(např. uvedením textu „Financováno z dotace statutárního města Pardubice (SmP)“), 

i) jakékoliv změny v realizaci projektu případně i v čerpání dotace provést jen po předchozím 
písemném souhlasu poskytovatele, 

j) nepřevést práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jiné fyzické či právnické osoby, 
k) předat poskytovateli dokumentaci z realizace Projektu (stručný popis průběhu realizace činnosti 

vykonávaných v souvislosti s přípravnou a realizační fází Projektu),  
l) oznámit neprodleně poskytovateli změnu všech identifikačních údajů uvedených v této Smlouvě,  
m) informovat poskytovatel o veškerých změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení, změnu právní formy), 

n) předložit poskytovateli (Odboru rozvoje a strategie Magistrátu města Pardubic) vyúčtování dotace 
dokládající realizované pořízení movité věci v rámci Projektu nejpozději do 30. 01. 2020, v listinné 
podobě s připojeným podpisem oprávněného osoby včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

o) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy umožnit poskytovateli v souladu se 
zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích, zákonem o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů a souvisejícími právními předpisy provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky 
z poskytnuté dotace a dodržení podmínek, za kterých byla dotace příjemci poskytnuta, dále vytvořit 
vhodné podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu a v souvislosti s tím umožnit 
poskytovateli provedení kontroly kompletního účetnictví příjemce, je-li to k dosažení sledovaného 
účelu kontroly nezbytné; v rámci kontroly je příjemce povinen předložit všechny potřebné účetní a 
jiné doklady, poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost a zajistit, aby osoby povinné 
spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu 
prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly, 

p) při realizaci Projektu zveřejnit důstojným a viditelným způsobem, že Projekt byl podpořen 
statutárním městem Pardubice, zejména zveřejnit logo města na webových stránkách Projektu; na 
všech svých propagačních materiálech týkajících se podpořeného Projektu, jsou-li vydávány, použít 
logo poskytovatele v souladu s pravidly jeho zveřejňování, případně realizovat jiný způsob 
zveřejnění podpory poskytovatele (např. uvedením textu: „Partnerem projektu je statutární město 
Pardubice“), 

q) v rámci Projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, resp. jejich program, a vyvinout 
veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů po dobu trvání Projektu. 

 
2) Poskytovatel je oprávněn: 

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

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

 
 
 
 



   
 

Článek V. 
 Čerpání dotace 

1) Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci Projektu. 
 
2) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci Projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3) Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4) Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 
31. 01. 2020. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 30. 03. 2020. 
 

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

 
Článek VI. 

Uznatelné náklady 

1) Dotaci lze použít pouze na úhradu uznatelných nákladů příjemce spojených s realizací Projektu při 
dodržení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynaložených prostředků a podmínek této 
smlouvy.  
 

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

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

 
3) Dotaci nelze použít na úhradu daně z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká 

mu nárok na odpočet této daně. 
 

 
 

Článek VII. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

1) Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem o finanční kontrole kontrolovat dodržení podmínek, za 
kterých je dotace poskytována. 
 

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



   
 

souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve 
stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se považuje také:  
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené 

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

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

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

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

 
4) Výjimky z ustanovení odst. 6 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž porušení 

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

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

lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté dotace,  
c) porušení povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 1 písm. f) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 

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

porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 
 

Článek VIII.  
Zvláštní ustanovení 

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

2) Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 
Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 

 
 

Článek IX. 
Závěrečná ustanovení 

1) Příjemce prohlašuje a podpisem Smlouvy stvrzuje, že byl před podpisem této Smlouvy řádně a 
podrobně seznámen s podmínkami čerpání finančních prostředků dle této SAmlouvy, bere na vědomí 
všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění, 
stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu z této smlouvy. 

2) Obě smluvní strany se zavazují, že při plnění podmínek dle této smlouvy, zejména při čerpání 
finančních prostředků, budou postupovat v souladu s pravidly týkajícími se veřejné podpory. 



   
 

3) Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o 
registru smluv). 

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

5) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, 
je následujícím dnem zrušena od počátku. 

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

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

8) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom vyhotovení. 

9) Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich 
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

10)  Právní jednání v rozsahu schválení uzavření této smlouvy bylo projednáno na jednání Zastupitelstva 
města Pardubic dne 19. 9. 2019 a schváleno usnesením č. Z/ … /2019, s pokrytím položky v rámci 
schváleného rozpočtu města pro rok 2019, kapitola ORS, položka ZIMNÍ LEDOVÝ PARK, investiční 
dotace 700 tis. Kč, usnesení Z/712/2019,II., ze dne 20. 6. 2019. 

 

Přílohy: 
1. Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 4. 9. 2019 
2. Směrnice č. 13/2018 – Zadávací řád veřejných zakázek 
 

V Pardubicích dne                V Pardubicích dne 

 

 

……………………………                              …………………………… 

Ing. Martin Charvát     Ing. Petr Kvaš 

primátor statutárního města Pardubic  místopředseda představenstva Dostihového spolku a.s. 



 
 

Smlouva  
o poskytnutí dotace č. D1327/00012/19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Ing. Vladimírem Bakajsou, vedoucím odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 

         (dále jen „poskytovatel“), 
 
2. Příjemce dotace: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
sídlo: Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

 IČ: 63217066 
 bankovní spojení: 19-2372930267/0100 
 zastoupená: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
 (dále jen „příjemce“) 

         
 

I. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

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

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

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

této smlouvy závazné rovněž Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy 
stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

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

2. Smluvní strany dále prohlašují, že činnost, na niž je na základě této smlouvy poskytována dotace, 
vykonává příjemce již od roku 2004 na základě smlouvy o spolupráci při zajištění přepravy 
handicapovaných osob, jejímiž smluvními stranami je kromě smluvních stran této smlouvy též 
obecně prospěšná společnost SPID handicap, o.p.s., přičemž uvedená trojstranná smlouva zakládá 
rovněž povinnost statutárního města Pardubice poskytovat Dopravnímu podniku města Pardubic a.s. 
finanční podporu na pokrytí nákladů na provoz služby přepravy handicapovaných osob. Touto 



 

smlouvou o poskytnutí dotace smluvní strany mezi sebou upravují odchylně od ustanovení shora 
citované trojstranné smlouvy výši dotace a také podrobněji podmínky jejího poskytnutí. Práva ani 
povinnosti obecně prospěšné společnosti SPID handicap, o.p.s., nejsou touto smlouvou o poskytnutí 
dotace dotčeny. 

 
 

III. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
3. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci ve výši 600 000,- Kč (slovy: šest set tisíc 

korun českých) pro účely provozování zvláštní přepravy osob se sníženou schopností pohybu 
vozidlem upraveným pro přepravu vozíků pro invalidy v roce 2019 (dále jen „projekt“). 

 
4. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 
5. Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“, ve smyslu 

Nařízení (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).  

 
6. Příjemce prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla de minimis (viz 

zejm. čl. 2  Nařízení Komise /EU/ č. 1407/2013), zejm. že poskytnutím této dotace nedojde k takové 
kumulaci s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené 
míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora de minimis, která 
by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této smlouvy překročila maximální 
částku povolenou právními předpisy ES upravujícími oblast veřejné podpory (zejména Nařízením 
Komise /EU/č. 1407/2013). 

 
7. V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let od nabytí 

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

 
 

IV. Doba dosažení účelu dotace 
 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
  

 
V. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 7. 5. 2019,  
e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 
správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 
záznamů), a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 
účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 



 

nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 
daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace;  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 28. 2. 2020 čestné prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace a vyúčtování dotace,  

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

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

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

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

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

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

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu realizace projektu.  
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 
dotace příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a 
nahlížet do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly. 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně 
a realizace projektu.  

 
 

VI. Čerpání dotace 
 
1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2019. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31. 1. 2020. 

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

poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 1. 2020. 
 



 

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

 
 

VII. Uznatelný náklad 
 

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

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

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

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

VIII. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 
3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou částku 

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 3 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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

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

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

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



 

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

 
 

IX. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

X. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
GDPR). 

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

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

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

 



 

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

 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Ing. Vladimír Bakajsa Ing. Tomáš Pelikán 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/………./2019  ze dne 
…….2019, Ing. Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Pardubic 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 1 
 

 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 AUTO MOTO KLUB ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR,  
 sídlo: Motoristů 300, Svítkov, 530 06 Pardubice, 
 IČO: 42939097,  
 číslo bankovního účtu: 1201148399/0800, 
 zastoupený: Evženem Erbanem, předsedou 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2019 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/152/2018 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 
rok 2019 ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) na realizaci projektu „90 let Zlaté 
přilby města Pardubic“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 23.08.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 87784/2019, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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

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

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 



 

 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

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

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

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

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

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.01.2020.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

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

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

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 



 

 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,   

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

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů - GDPR). 

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

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

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

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

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Evžen Erban 

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2019 ze dne 19.09.2019. 
Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 

 



 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

 

AMK ZLATÁ PŘILBA PARDUBICE v AČR 

 
Název akce (projektu) 90 LET ZLATÉ PŘILBY MĚSTA PARDUBIC 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Cestovní nákladů vítězů závodu / bývalých jezdců 250 000,00 250 000,00 
Hotelové ubytování 100 000,00 100 000,00 
Společenský večer ČSOB Pojišťovna 240 000,00 150 000,00 
Propagace akce 50 000,00   
Výstava - technická historie sportu 20 000,00   
Občerstvení hostů v prostorách stadionu 40 000,00   
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 700 000,00 500 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč  

Vlastní zdroje 200 000,00  

Dotace města Pardubice 500 000,00  

     

     

     

     

     

Celkové příjmy z projektu 700 000,00   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  700 000,00  

Výdaje 700 000,00  

+ (zisk) 
0,00 

 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
Vypracoval: Petr Moravec  
Dne: 22.08.2019  

 



 
 
Příloha č. 1 usnesení č. 2 
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 Pardubická malá kopaná PAMAKO z.s., 
 sídlo: Hůrka 1823, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 48159123,  
 číslo bankovního účtu: 243368707/0300, 
 zastoupený: Jindřichem Veselíkem, prezidentem sportovně technické komise 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2019 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 20.12.2018 usnesením 
č. Z/152/2018 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 
rok 2019 ve výši 300.000,- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských) na realizaci projektu „mzdu správce a 
hřiště pro veřejnost“ (dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31.12.2019. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 07.05.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 48456/2019, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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

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

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 



 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

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

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

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

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

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.01.2020.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

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

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

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 



 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 
d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 
e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,   

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

c) další náklady uvedené v  Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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

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

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



 

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů - GDPR). 

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

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

 



 

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

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

jednom vyhotovení.  
 

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

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Jindřich Veselík 

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2019 ze dne 19.09.2019. 
Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 

 



 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

Pardubická malá kopaná z.s. 
 

Název akce (projektu) mzdu správce a hřiště pro veřejnost 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
nájemné 332 000,00   
energie 200 000,00   
údržba 65 000,00   
správce 325 000,00 300 000,00 
další náklady - palivové dřevo 90 000,00   
drogerie 15 000,00   
kancelářské potřeby 20 000,00   
komunální odpad 15 000,00   
úklid sněhu 15 000,00   
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 1 077 000,00 300 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč  

dotace z města 300 000,00  

startovné 196 000,00  

sponzorské zdroje 0,00  

příjmy z pronájmů 305 325,00  

vlastní zdroje 275 675,00  

     

     

Celkové příjmy z projektu 1 077 000,00   
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  1 077 000,00  

Výdaje 1 077 000,00  

+ (zisk) 
0,00 

 

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)  

 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 3  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/             /19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

 Basketbalový klub Pardubice z. s.,  
 sídlo: V Ráji 311, 530 02 Pardubice, 
 IČ 67441629,  
 číslo bankovního účtu: 1036028886/5500, 
 zastoupený: Tomášem Urbanem, manažerem klubu 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 
finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

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

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

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 
2019 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 20. 12. 2018 usnesením 
č. Z/152/2018 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 
Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20. 12. 2018 usnesením č. Z/147/2018 
(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 
stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 
smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 

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



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2019 ve 
výši 300 000,- Kč (slovy: třistatisíckorunčeských) na realizaci projektu „Evropské poháry a turnaje“ 
(dále jen „projekt“). 

 
2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 
 

 
VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

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

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 12.12.2018 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 106699/2018, vyúčtovat dotaci na položky 
stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

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

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 
s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 
prostředků dotace,  

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

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

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

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 



 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

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

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

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  
n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   
 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

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

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

3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. k) tohoto článku smlouvy uděluje 
poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 
poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 
 

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

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.01.2020.  

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2020. 
 
6. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané 

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

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 
1. Dotaci lze použít pouze na úhradu způsobilých (uznatelných) nákladů příjemce spojených s realizací 

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

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 
této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 



 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 
která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 
jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 
členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,   

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

d) další náklady uvedené v Pravidlech. 
 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

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

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

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

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

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

 
4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

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

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 
stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace,  

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

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

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

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

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

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

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

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

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

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

 
5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  
Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů - GDPR). 

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

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran. 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

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

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

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

 
 
Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 
 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................. ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová         Tomáš Urban 

 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/……/2019 ze dne 19.09.2019. 
Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 

 
 



 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

Basketbalový klub Pardubice z.s 
  

Název akce (projektu) Evropské poháry a turnaje 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Jízdné 250 000,00 155 000,00 
Startovné 100 000,00 80 000,00 
Ubytování a strava 150 000,00 65 000,00 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 500 000,00 300 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace MMP 300 000,00   
Dotace ČBF 45 000,00   
Dotace MŠMT 25 000,00   
Dotace PK 20 000,00   
Dotace MO V 10 000,00   
Příspěvky 100 000,00   
Celkové příjmy z projektu 500 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  500 000,00   
Výdaje 500 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
 



  
Příloha č. 1 usnesení č. 4  
 

Smlouva 
o poskytnutí dotace č. D1734/  /19 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené:   Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
 BK Pardubice a. s.,  

 sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

 IČO: 27654796,  

 číslo bankovního účtu: 214904478/0300, 

 zastoupený: Pavlem Starou, předsedou představenstva 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou 

finanční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  

 

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

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů“). 

 

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

této smlouvy závazná rovněž Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory sportu pro rok 

2019 schválená Zastupitelstvem města Pardubic na schůzi dne 20.12.2018 usnesením 

č. Z/152/2018 (dále jen „Pravidla“) a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města 

Pardubice přijaté Zastupitelstvem města Pardubic dne 20.12.2018 usnesením č. Z/147/2018 

(Směrnice č. 14/2018 – dále jen „Zásady“). Pravidla a Zásady jsou zveřejněny na webových 

stránkách statutárního města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této 

smlouvy stvrzuje, že se s jejich obsahem řádně seznámil. 

 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout příjemci při splnění sjednaných podmínek 

účelově určenou individuální dotaci ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy a příjemce se zavazuje 

uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených 

touto smlouvou.  



 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 

1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory sportu pro 

rok 2019 ve výši 150.000,- Kč (slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských) na realizaci projektu 

„kondiční přípravu A týmu v roce 2019“ (dále jen „projekt“). 

 

2. Poskytovatel poukáže dotaci příjemci jednorázově, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy, a to bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví smlouvy.  

 

 

V. Doba dosažení účelu dotace 
 

Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2019. 

 

 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 

1. Příjemce se zavazuje: 

 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  

b) realizovat projekt vlastním jménem, na vlastní účet a na svou vlastní odpovědnost,  

c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, podmínkami uvedenými 

v Pravidlech a Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 

d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti podané příjemcem dne 03.09.2019 

a zaevidované poskytovatelem pod č. j. MmP 91705/2019, vyúčtovat dotaci na položky 

stanovené v rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví 

správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních 

záznamů) a prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný 

účel. Vedením odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska 

nebo zakázky, při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jednoduchého účetnictví a 

daňové evidence způsobem umožňujícím jednoznačnou identifikaci poskytnuté dotace,  

f) předložit poskytovateli nejpozději do 31.01.2020 vyúčtování dotace v listinné podobě 

s připojeným podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití 

prostředků dotace,  

g) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně, nesmazatelně a způsobem zaručujícím trvalost 

označit textem, ze kterého bude jednoznačně zřejmé, že doklad byl hrazen z dotace 

poskytovatele (např. uvedení nápisu: Financováno z dotace statutárního města Pardubice 

(SmP)), 

h) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy vytvořit poskytovateli 

podmínky k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, 

jejich použití dle účelového určení stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole 

všechny potřebné účetní a jiné doklady a poskytnout poskytovateli další potřebnou 

součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit při kontrole (zejména dodavatelé zboží 

a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich účetnictví a účetní doklady v rozsahu 

nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

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

identifikačních údajů,  

j) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 

neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 



 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 

přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

k) v rámci propagační kampaně projektu a v průběhu jeho konání vhodným a viditelným 

způsobem prezentovat statutární město Pardubice, 

l) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  

m) v rámci projektu nepropagovat žádné politické strany a hnutí, jejich program, a vyvinout 

veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádaného projektu,  

n) umožnit poskytovateli provedení kontroly v místě a  čase konání akcí realizovaných v rámci 

dotovaného projektu.   

 

2. Poskytovatel je oprávněn: 

 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  

b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla 

dotace příjemci poskytnuta, a v souvislosti s tím kontrolovat kompletní účetnictví příjemce a 

požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů.  

 

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

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, v souladu s logomanuálem 

poskytovatele, a to v souvislosti s propagační kampaní a realizací projektu.  

 

 

VII. Čerpání dotace 
 

1. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných výdajů vzniklých při realizaci projektu. 

 

2. Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu nejpozději do 31.12.2019. 
 

3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  

 

4. Pokud příjemce nepoužije finanční prostředky dotace ke stanovenému účelu, zavazuje se příslušnou 

finanční částku bez odkladů vrátit na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 
do 31.01.2020.  

 

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

účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31.01.2020. 
 

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

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

 

 

VIII. Uznatelné a neuznatelné náklady 
 

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

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

2. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,  

b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy, ostatními podmínkami 

této smlouvy a podmínkami uvedenými v Pravidlech a Zásadách, 



 

c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole, 

d) je uveden v nákladovém rozpočtu projektu přiloženém k této smlouvě a 

e) nejedná se o nezpůsobilý (neuznatelný) náklad uvedený v odstavci 3 tohoto článku smlouvy. 

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

rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, 

která je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 

b) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace právnickou osobou, 

jejíž statutární zástupce či člen statutárního orgánu je současně statutárním zástupcem či 

členem statutárního nebo kontrolního orgánu příjemce dotace,   

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

této daně, 

d) další náklady uvedené v  Pravidlech. 

 

 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých je dotace poskytována. 

  

2. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv 

neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým 

byla porušena stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž 

byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto 

smlouvou včetně souvisejících dokumentů) nebo jejich zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit 

poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). Za neoprávněné použití peněžních prostředků se 

považuje také:  

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, 

stanovené právním předpisem, přímo použitelným předpisem Evropské unie a touto 

smlouvou, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené v písm. a), ke kterému došlo před připsáním peněžních 

prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na 

účet příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

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

 

3. V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce je příjemce povinen vrátit příslušnou 

částku dotace vztahující se k danému zjištění zpět do rozpočtu poskytovatele. Nevrátí-li dotčenou 

částku řádně a včas, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, a to ve výši 

odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, včetně penále ve výši 1 

promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.  

 

4. Výjimky z ustanovení odst. 2 tohoto článku smlouvy vyplývají z vymezených podmínek, jejichž 

porušení poskytovatel považuje za méně závažné, za které se uloží odvod za porušení rozpočtové 

kázně nižší, než odpovídá výši neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků. Za 

porušení méně závažné podmínky ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 

a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v 

tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace,   



 

b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

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

dotace,  

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. k) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 

za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 

 

X. Zvláštní ustanovení 
 

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

uzavírá jako smlouva veřejnoprávní.  

 

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

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

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

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

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.   
2. Smluvní strany se dohodly, že statutární město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy 

odešle ji k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy statutární město 

Pardubice bezodkladně informuje příjemce, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do 

registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

 

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

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

obohacení. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  

Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 

6. Osobní údaje příjemce poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je poskytovatel povinen 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů - GDPR). 

 

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

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 

Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 



 

této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 

žádný závazek žádné ze stran. 

 

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

dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran.  

 

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

jednom vyhotovení.  

 

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

smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy.  

 

 

Příloha: č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu 

 

 

 

V Pardubicích dne:  

 

 

 

 

 

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová Pavel Stara 

 

 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č.  Z/……/2019 ze dne 19.09.2019. 

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 

 



 
 
Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  
 

BK Pardubice, a.s. 
  

Název akce (projektu) Kondiční příprava A týmu v roce 2019 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 

položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Kondiční příprava A týmu v roce 2019 210 000,00 150 000,00 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 210 000,00 150 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
dotace statutární město Pardubice 150 000,00   
vlastní zdroje 60 000,00   
      
      
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 210 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  210 000,00   
Výdaje 210 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Martin Marek     

Dne:           3.9. 2019     
 



Příloha č. 1 usnesení č. 5  
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00007/19 
uzavřené dne 18. 2. 2019 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

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

 
2. Příjemce dotace: 

FK PARDUBICE, z.s.,  
 sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 
 IČ: 27041549, 
 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. L 6045 
 číslo bankovního účtu: 2100489703/2010, 

zastoupené: Vladimírem Pitterem, členem výboru spolku, Veronikou Sehnoutkovou, členem 
výboru spolku 

 (dále jen „příjemce“) 
 

II. Předmět dodatku 
 

1. Dne 18. 2. 2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace (dále jen 
„Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2019 ve výši 900 000 Kč (slovy: devětsettisíckorun- 
českých) na projekt s názvem „Dívčí a ženský fotbal“ (dále jen „projekt“). 
 

2. Ve Smlouvě se příjemce dotace mj. zavázal použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému 
v žádosti a na položky stanovené v nákladovém rozpočtu přiloženém k žádosti podané příjemcem 
dne 19. 12. 2018 a zaevidované poskytovatelem pod č. j. 109398/2018. Povinností příjemce je 
rovněž předložit poskytovateli do sjednaného termínu vyúčtování dotace na položky stanovené v 
rozpočtu, který je nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Příjemce dotace prohlašuje, že z důvodu následných organizačních změn sportovní činnosti 
v průběhu realizace projektu došlo k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých 
položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. Z tohoto 
důvodu příjemce požádal poskytovatele o uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě něhož 
bude původní nákladový rozpočet projektu nahrazen jeho novým zněním (dále jen „dodatek“).  
 

4. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku 
bude původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 19. 12. 2018) nahrazena jejím novým 
zněním (Rozpočet vyhotovený dne 3. 6. 2019), s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci 
projektu zůstává zachována dle odst. 1 tohoto článku dodatku. 
  

5. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a 
předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy 
(tj. do 31. 1. 2020).  



III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li 
kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od 
jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 3. 6. 2019 
 
V Pardubicích dne:   
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
       …………………………………………………………………..
         Vladimír Pitter 
 
 
 
 
............................................................................. ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Veronika Sehnoutková 
 
Předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/…/2019 ze dne 19.9.2019.  

Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic  



 

 

Rozpočet uznatelných nákladů projektu

Název akce (projektu)

Náklady na projekt Celkem v Kč
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč

1 2 3
Turnaj základních škol v dívčí kopané 3 000,00
Mikulášský turnaj starších přípravek - 11. ročník 12 000,00 3 000,00
9. reprezentační ples fotbalistek 30 000,00
soustředění 50 000,00
odměny trenéři, realizační týmy 260 000,00 100 000,00
šéftrenér mládeže 360 000,00
sekretář., účetní práce 180 000,00 90 000,00
vzdělávání trenérů 30 000,00 1 800,00
správce, údržba sportoviště 170 000,00 127 200,00
čistící, hyg., zdrav.prostředky 15 000,00 10 000,00
startovné 30 000,00 20 000,00
pronájmy sportovišť 57 000,00 6 000,00
doprava, cestovné 435 000,00 242 000,00
rozhodčí 55 000,00
sportovní vybavení 122 000,00 100 000,00
přestupy hráček 50 000,00
pronájem, energie Letní stadion 286 585,00 200 000,00
příspěvky asociacím (např. FAČR, ČUS) 15 000,00
Celkové náklady projekt 2 160 585,00 900 000,00

Příjmy z projektu Celkem v Kč
Statutární město Pardubice 900 000,00
Pardubický kraj 120 000,00
Fotbalová asociace České republiky (šéftrenér 
mládeže)

240 000,00

příspěvky hráček 500 000,00
MŠMT 50 000,00
startovné turnaje 9 000,00
vstupné ples 15 000,00
peněžní prostředky předchozích let 326 585,00
Celkové příjmy z projektu 2 160 585,00

Příjmy 2 160 585,00
Výdaje 2 160 585,00
+ (zisk)
- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)

Vypracovala: Veronika Sehnoutková
Dne: 3. 6. 2019

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

0,00

Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

FK PARDUBICE, z.s.
Dívčí a ženský fotbal



Příloha č. 1 usnesení č. 1  
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00214/19 ze dne 19.06.2019 
 

I. Smluvní strany 
 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice 

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

 
 
2. Příjemce dotace: 

Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s., 
sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 42939585,  
číslo bankovního účtu: 34833-561/0100, 
zastoupený: Milanem Chmelařem, prezidentem 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 19.06.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 
143.200,- Kč na realizaci projektů: 
- „spolková sportovní činnost dětí a mládeže“ v částce 66 200, - Kč (slovy: šedesátšesttisíc 

dvěstěkorunčeských); 
- „provoz sportovišť“ v částce 77 000, - Kč (slovy: sedmdesátsedmtisíckorunčeských) (dále jen 

„Smlouva“). 
 

2. Dne 08.08.2019 podal příjemce žádost o navýšení dotace na provoz sportovišť – nájemné (č.j. MmP 
83063/2019), a to z důvodu zachování provozu činnosti příjemce v areálu Letního stadionu, který 
byl dle původního předpokladu určen k rekonstrukci, až do konce r. 2019. Poskytovatel vyhověl 
této důvodné žádosti a smluvní strany se proto dohodly na uzavření následujícího dodatku ke 
Smlouvě.  

 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění původní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které zní nově takto: 
 

„1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory sportu pro rok 2019 
ve výši 159.600,- Kč (slovy: jednostopadesátdevěttisícšestsetkorunčeských) na realizaci projektů: 
- „spolková sportovní činnost dětí a mládeže“ v částce 66.200, - Kč (slovy: šedesátšesttisícdvě 
stěkorunčeských); 
- „provoz sportovišť“ v částce 93.400, - Kč (slovy: devadesáttřitisícečtyřistakorunčeských)  
(dále jen „projekt“).“ 



III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

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

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

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

je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 
 
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez takových údajů, jakými jsou rodné číslo, 

e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále se 
smluvní strany dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez podpisů smluvních stran.  
 

7. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
výtisku. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 
byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
 
 

V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
……............................................................ ……............................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Milan Chmelař 
 
 

Předmět původní smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/557/2019 ze dne 
25.04.2019 a dodatek Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/....../2019 ze dne 

19.09.2019. 
Mgr. Kazimír Svoboda, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic. 



                                            
Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
č. D6131/00119/19 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
         Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
zastoupené: Mgr. Ivou Bartošovou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 
 

 
2. Příjemce dotace: 

NOVÉ ČESKO, nadační fond 
        sídlo: Eliášova 274/4, Praha 6 Dejvice 
 IČO: 24697486 
 bankovní spojení: 524697486/2010 
 zastoupená: Pavlem Tůmou, statutárním zástupcem 
 (dále jen „příjemce“) 

 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 24.07.2019 podepsána Smlouva o poskytnutí 
dotace č. D6131/00119/19 („Smlouva“), na základě které poskytovatel poskytuje příjemci dotaci 
z Programu prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 v celkové výši 182 100,- Kč na 
realizaci projektu „Revolution train – tour podzim 2019 v Pardubicích“ (dále jen projekt).  

 
III. Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následující změně „Smlouvy“: 

 
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2019, která je nedílnou součástí Smlouvy 
se ruší a nově se nahrazuje přílohou č. 1 - rozpočet uznatelných nákladů projektu na rok 2019, která 
je nedílnou součástí tohoto dodatku, kde dochází ke změně období pro realizaci projektu, a nově je 
tak stanoveno  období realizace projektu na 01.10.2019-31.01.2020. 
Příloha č. 1 tedy nově zní takto:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                    
Příloha č. 1 

Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Dotační titul: Prevence kriminality a zvyšování bezpečnosti  
Žadatel NOVÉ ČESKO, nadační fond 

Název projektu 
REVOLUTION TRAIN - TOUR PODZIM 2019 V 
PARDUBICÍCH 

Rozpočet projektu na období 01.10.2019 - 31.01.2020 
Věnujte, prosím, sestavení Rozpočtu pozornost. Dle něj pak bude požadováno Vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci C 
   

U čísel vyplňujte pouze oranžová pole, ostatní se dopočítá automaticky! 

Nákladová položka Celkové náklady na 
rok 2019 

Požadovaná dotace 
ze statutárního 

města Pardubice 

1. Provozní náklady celkem 97 100,00 97 100,00 

1.1 Materiálové náklady celkem 10 200,00 10 200,00 

Tisk dotazníků, kancelářské a hygienické potřeby 6 200,00 6 200,00 

Občerstvení do vlaku pro cílovou skupinu 4 000,00 4 000,00 

      
      
      
       Vybavení DDHM [1] do 40 000 Kč vypište slovně:     

1.2 Nemateriálové náklady celkem 86 900,00 86 900,00 

     1.2.1 energie     

     1.2.2 opravy a udržování     

     1.2.3 cestovné 4 000,00 4 000,00 

     1.2.4 ostatní služby 0,00 0,00 

                právní a ekonomické služby     

                nájemné     

                pořízení DDNM [2] do 60 000 Kč vypište slovně:     

     1.2.5 jiné provozní náklady - vypište 82 900,00 82 900,00 

Ubytování a strava realizačního týmu 5 000,00 5 000,00 

Přeprava vlaku + poplatky SŽDC 59 100,00 59 100,00 

Pronájem vagónu, elektrického generátoru a nafta 11 200,00 11 200,00 

Celodenní zabezpečení vlaku a pojištění 7 600,00 7 600,00 

2. Osobní náklady celkem 85 000,00 85 000,00 

CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 182 100,00 182 100,00 

[1] DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek   
[2] DDNM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek   



 

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. D6131/00119/19 ze dne 24.07.2019 jsou nedotčená výše uvedenou 
změnou a zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, 

že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží jeden, příjemce 

jeden výtisk. 
 

5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
............................................................................ .......................................................................... 
 Mgr. Iva Bartošová Pavel Tůma, Vladimír Adamec 
 
 
 

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2019 ze dne 19.09.2019 
Michaela Stránská, oddělení ekonomické a rozvojových koncepcí odboru sociálních věcí 

Magistrátu města Pardubic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


