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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 

Kancelář primátora 

Zápis z 50. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 28.05.2020 od 14:30 hodin  

v ENTERIA ARÉNĚ, Sukova tř. 1735, Pardubice 

 

Přítomni: 

Martin Charvát, Petr Kvaš, Vladimír Martinec, Jan Mazuch, Jan Nadrchal, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, 

Jakub Rychtecký, Vítězslav Štěpánek, Vít Ulrych  

 

Michal Zitko, tajemník magistrátu 

Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

Věra Netolická, interní auditor 

Omluvena: Ludmila Ministrová

 

I. 

Schválení programu jednání 

Program 50. mimořádné schůze RmP dne 28.05.2020 byl schválen v navrženém znění takto: 

(pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

1. VI. změna rozpočtu na rok 2020 – rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

2. Transfer finančních prostředků za TKO z rozpočtů MO do rozpočtu MmP 

 

3. Problematika HC Dynamo Pardubice a. s. - STAŽENO 

 

4. Záležitosti komisí RmP 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 

P: Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 

Z: Kutálková Lucie, kancelář primátora 

Jelínek Radim, vedoucí kanceláře primátora 
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5. Diskuse 

 
 

II. 

Schválení usnesení ze 48. mimořádné schůze RmP dne 14.05.2020 a                             

49. řádné schůze RmP dne 18.05.2020  a  jmenování ověřovatelů                                                

z 50. mimořádné schůze RmP dne 28.05.2020 

Usnesení ze 48. mimořádné a 49. řádné schůze RmP byla schválena. 

Ověřovateli zápisu z 50. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Petr Kvaš 

             Jiří Rejda 

 

 
 

III. 

Pořadí projednávaných zpráv 

1 

VI. změna rozpočtu na rok 2020 – rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- uvedl, že zpráva byla projednána finančním výborem a upozornil na návrh č. 011 týkající se 

finančních prostředků na investiční akci CPD a Gampa. 

 

Rozprava: 

V. Ulrych vznesl dotaz k návrhu č. 005 (náklady na činnost školních psychologů v ZŠ) – proč je do 

rozpočtu města zařazována hromadná částka pro všechny školy. 

→ J. Mazuch a J. Rychtecký zdůvodnili, že je takto postupováno záměrně, finanční prostředky pro 

jednotlivé ZŠ jsou rozpočítávány dle skutečnosti v průběhu roku.  

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3613/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z kapitálových 

výdajů položky "ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro" na kapitálové výdaje položky "MŠ 

L. Matury - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" na běžné výdaje položky "ZŠ E. 

Košťála - oprava požárního schodiště" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 513,0 tis. z 

kapitálových výdajů položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky 

"Lentilka - rekonstrukce elektrorozvodů" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové výdaje položky 

"CS propojení mostů Kohnova a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská - PD" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

V. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2,0 tis. z  

běžných výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové výdaje 

položky "Rekonstrukce okolí Domu hudby a ul. Na Hrádku - PD" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

VI. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Předrealizační příprava bez konkrétní specifikace" na kapitálové výdaje položky 

"Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin - ostatní náklady" (správce 711 - 

Odbor majetku a investic). 

VII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných 

výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond oprav)" na běžné výdaje položky "Objekt 

občanské vybavenosti (U Bobra) - lesopark" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VIII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. z běžných 

výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond oprav)" na kapitálové výdaje položky 

"NP J. Zajíce 983 - rekonstrukce klimatizace pro UMO III" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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Číslo návrhu: 002 

Přijaté usnesení č. R/3614/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 585,0 tis. v rámci 

položky "Program podpory bezbariérovosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) z 

běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 003 

Přijaté usnesení č. R/3615/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 64,0 tis. v rámci 

položky "Program podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) z běžných transferů na kapitálové transfery. Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 004 

Přijaté usnesení č. R/3616/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 70,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla" (správce 

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

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ nábřeží Závodu míru" 

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

III. Rada města Pardubic 

Se ztotožňuje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova" (správce 

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

IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. Košťála" 

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

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše" (správce 

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

VI. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 90,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov" (správce 

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

VII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 130,0 tis. z běžných 

transferů položky "Program podpory sportu" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka" (správce 

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

 

 

Číslo návrhu: 005 

Přijaté usnesení č. R/3617/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 188,9 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ a MŠ 

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

rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 126,6 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Waldorfská" 

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

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 281,2 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců 

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

rozpočtu. 

IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 254,2 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní" 

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

V. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 259,5 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov" 

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

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 298,7 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Benešovo 

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

VII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 129,8 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Pardubičky vč. 

MŠ Černá za Bory" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel 

rozpočtu. 

VIII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 259,5 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova" 

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

IX. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 135,0 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ J. Ressla" 

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

X. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 269,9 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Svítkov" 

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

XI. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 260,3 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Dubina, E. 

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

XII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 193,8 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Štefánikova" 

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

XIII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 224,5 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ Prodloužená" 

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

XIV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 311,4 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ npor. Eliáše" 

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

 



  7 

XV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 259,5 tis. z běžných 

transferů položky "ZŠ - činnost školního psychologa" na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause" 

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

 

 

Číslo návrhu: 006 

Přijaté usnesení č. R/3618/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 50,0 tis. z kapitálových 

transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - příspěvek na 

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

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 34,0 tis. z kapitálových 

transferů položky "Strojní investice" na běžné transfery položky "MŠ Kytička (Gebauerova) - 

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

rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 240,0 tis. z 

kapitálových transferů položky "Strojní investice" na kapitálové transfery položky "MŠ Korálek 

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

závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 007 

Přijaté usnesení č. R/3619/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 56,0 tis. položka 41. "Dotace MZ - Lentilka - 

klinická logopedie" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 

"Lentilka - klinická logopedie - dotace MZ" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) ve 

stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 902,0 tis. z položky 23. 

"Předpokládaná dotace - MAP rozvoje vzdělávání II" na položku 41. "Dotace MŠMT - MAP rozvoje 

vzdělávání II" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 
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Návrh na přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 765,0 tis. z položky 

23. "Předpokládaná dotace - ITI - Řízení strategie integrované územní investice" na položku 41. 

"Dotace MMR - Řízení strategie integrované územní investice". 

IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 689,7 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Ratolest - 

dětská skupina Berušky" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 

položky "Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Berušky" (správce 1734 - Odbor školství, kultury 

a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

V. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 760,7 tis. položka 41. "Dotace MPSV - Ratolest - 

dětská skupina Zajíčci" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky 

"Dotace MPSV - Ratolest - dětská skupina Zajíčci" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 

ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 008 

Přijaté usnesení č. R/3620/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 600,0 tis. v rámci 

položky "ČSoL z.s. - Zámeček - Larischova vila - dotace" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 

sportu) z kapitálových transferů na běžné transfery. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 009 

Přijaté usnesení č. R/3621/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 65,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Kamínek 

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

závazný ukazatel rozpočtu. 

II. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 414,0 tis. z běžných 

výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ A. Krause - 

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

rozpočtu. 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 163,3 tis. z běžných 

výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "ZŠ 
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Benešovo nám. - odborné učebny - realizace - ITI - II. etapa - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 

majetku a investic). 

 

 

Číslo návrhu: 010 

Přijaté usnesení č. R/3622/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6,2 tis. položka 12. "Transfer z MO III - DDM 

Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" a zároveň návrh na zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 

transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - volnočasové aktivity" (správce 1734 - Odbor školství, 

kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 

 

 

Číslo návrhu: 011 

Přijaté usnesení č. R/3623/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

I. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na rok 2020 ve výši Kč 2 000,0 

tis. z kapitálových výdajů položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa (úvěr) - stavební část" na 

kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa (úvěr) - ostatní náklady" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

II. Rada města Pardubic 

Doporučuje 

Zastupitelstvu města Pardubic zrušit: 

Usnesení č. Z/360/2019 

Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 100 000,0 tis. v rozpočtu města Pardubic na rok 2021 na 

kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa" (správce 711 - Odbor majetku a 

investic). 

III. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2021 ve výši Kč 96 

000,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - stavební část" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

IV. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2021 ve výši Kč 4 000,0 

tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

V. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 139 

760,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - předpokládaná 

dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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VI. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 27 

800,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - vlastní 

zdroje" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 69 

200,0 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - pomůcky - 

předpokládaná dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 

VIII. Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 3 000,0 

tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - ostatní náklady" 

(správce 711 - Odbor majetku a investic). 

 

2 

Transfer finančních prostředků za TKO z rozpočtů MO do rozpočtu MmP 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 

- vysvětlil, že navržené usnesení reaguje na možnost platit poplatek za TKO o 2 měsíce později. 

 

 

Bez rozpravy 

 

 

Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3624/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Schvaluje 

Návrh na posunutí termínu transferu finančních prostředků z rozpočtů městských obvodů do 

rozpočtu města Pardubic ve výši 70 % vypočteného transferu z výběru místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

za poplatkové období roku 2020 do 30.8. 

 

4 

Záležitosti komisí RmP 

Zpravodaj: Radim Jelínek, vedoucí kanceláře primátora 

- bez doplňujících informací 

 

 

Bez rozpravy 
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Číslo návrhu: 001 

Přijaté usnesení č. R/3625/2020               (pro 10, proti 0, zdrž. 0) 

 
 

Rada města Pardubic 

Bere na vědomí 

rezignaci pana  XXXXXXXXXXXXXX na jeho členství v Komisi pro sport Rady města Pardubic. 

 

5 

Diskuse 

 

V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 

 

 

Schůze byla ukončena ve 14:40 hodin 

 
 

 

 

 

……………………………………… 

    Martin C h a r v á t 

primátor města Pardubic 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

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

     Petr  K v a š                                                                                                  Jiří  R e j d a 

    

 

 

  
V Pardubicích dne 01.06.2020                                                      (Jména jsou uváděna bez titulů) 

Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační odd. KP 

Celkem: 11 stran zápisu 

Přílohou zápisu je jmenovitý přehled hlasování k jednotlivým návrhům usnesení.  

Originál zápisu včetně všech příloh, které podléhají ochraně osobních údajů a nemohou být na 

webových stránkách města zveřejněny, je možné občanům města Pardubic poskytnout na 

organizačním odd. MmP, Pernštýnské nám. 1. 

 


